
Radio 3sixty
Radio ze standardem FM, DAB/DAB+, radio 
internetowe, odtwarzanie z USB, Bluetooth®, Spotify® 
Connect, Amazon Music®, streaming w sieci i aplikacja

Opis techniczny i instrukcja 
obsługi
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Ogólne informacje i wskazówki

Do wiadomości
Informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie mogą zostać zmienione 
bez wcześniejszej zapowiedzi i nie 
stanowią żadnego zobowiązania ze 
strony Lautsprecher Teufel GmbH.
Żadnej części niniejszej instrukcji 
obsługi nie wolno powielać w jakiej-
kolwiek formie, ani w jakikolwiek 
sposób przekazywać elektronicznie, 
mechanicznie, w formie fotokopii 
lub innych zapisów bez uprzedniej 
pisemnej zgody Lautsprecher Teufel 
GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH
Wersja 4.1, listopada 2020

Znaki towarowe 
® Wszystkie znaki towarowe są 
własnością poszczególnych właści-
cieli.

The Bluetooth® 
word mark and 

Bluetooth® symbol are registered 
trademarks of Bluetooth SIG, Inc. 
and any use by Lautsprecher Teufel is 
licensed.

The Spotify soft-
ware is subject to 

third-party licences, which are listed 
here: 
www.spotify.com/connect/third- 
party-licenses

Amazon, Echo, Alexa and 
all related logos and motion 

marks are trademarks of Amazon.
com, Inc. or its affiliates..

Oryginalne opakowanie
Jeśli chcą Państwo skorzystać z 
prawa do zwrotu towaru w ciągu 
8 tygodni, nie wolno wyrzucać orygi-
nalnego opakowania. Możemy przyjąć 
produkt tylko w ORYGINALNYM 
OPAKOWANIU.
Nie ma możliwości otrzymania 
pustych kartonów!

Reklamacje
W przypadku reklamacji należy podać 
następujące dane:

1. Numer rachunku
Numer rachunku jest podany w 
dokumencie sprzedaży (dołączonym 
do produktu) lub potwierdzeniu zamó-
wienia, które zostało przesłane w 
formie dokumentu PDF, np. 4322543.

2. Numer seryjny lub numer partii
Znajduje się w tylnej części urzą-
dzenia.

Dziękujemy za pomoc!
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Kontakt
W przypadku pytań, propozycji lub 
uwag prosimy skontaktować się z 
naszym działem obsługi klienta:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Niemcy)
Telefon: 00800 200 300 40
Obsługa klienta online: 
https://teufelaudio.pl/obsluga- 
klienta
Formularz kontaktowy:
https://teufelaudio.pl/kontakt

Przed rozpoczęciem użyt-
kowania produktu należy 
dokładnie zapoznać się ze 

wskazówkami bezpieczeństwa i prze-
czytać instrukcję obsługi. Umożliwi to 
bezpieczne i prawidłowe korzystanie 
ze wszystkich funkcji. Instrukcję 
obsługi należy przechowywać w 
odpowiednim miejscu i w razie prze-
kazania urządzenia udostępnić ją 
kolejnemu właścicielowi.

NOTYFIKACJA
Sprawdzić, czy dostawa jest 
kompletna i czy urządzenie 
jest nieuszkodzone. W przy-
padku uszkodzenia nie należy 
uruchamiać produktu, lecz 
skontaktować się z naszym 
działem obsługi klienta.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem
Urządzenie służy do odtwarzania 
muzyki i mowy ze stacji radiowych i 
internetowych.
Urządzenie należy użytkować 
wyłącznie zgodnie z niniejszą 
instrukcją obsługi. Każdy inny sposób 
użytkowania uznaje się za niezgodny 
z przeznaczeniem i może prowadzić 
do szkód materialnych lub stanowić 
zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Producent nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody, które są spowodo-
wane użytkowaniem niezgodnym z 
przeznaczeniem.
Urządzenie jest przeznaczone do 
użytku prywatnego.

Objaśnienie znaków 
informacyjnych
W niniejszej instrukcji obsługi wystę-
pują następujące symbole:

OSTRZEŻENIE
Ten symbol wskazuje za 
zagrożenie o średnim stopniu 
ryzyka, które ‒ w przypadku 
jego zignorowania ‒ może 
prowadzić do poważnych 
obrażeń.    

PRZESTROGA
Ten symbol wskazuje na 
zagrożenie o niskim stopniu 
ryzyka, które ‒ w przypadku 
jego zignorowania ‒ może 
prowadzić do drobnych lub 
średnich obrażeń.

NOTYFIKACJA
Ten symbol ostrzega przed 
możliwymi szkodami.
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Wskazówki 
bezpieczeństwa
W tym rozdziale znajdują się ogólne 
wskazówki bezpieczeństwa, których 
należy zawsze przestrzegać dla 
bezpieczeństwa własnego i osób 
trzecich. Dodatkowo należy prze-
strzegać wskazówek ostrzegawczych 
w poszczególnych rozdziałach tej 
instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE
Dotknięcie części będących pod 
napięciem może prowadzić do 
poważnych obrażeń lub śmierci.
• Przy podłączaniu zasilacza należy 

sprawdzić, czy napięcie jest prawi-
dłowe. Więcej informacji na ten 
temat znajduje się na tabliczce 
znamionowej.

• Regularnie sprawdzać urządzenie 
i zasilacz pod kątem ewentualnych 
uszkodzeń.
Natychmiast odłączyć zasilacz 
od gniazdka elektrycznego i nie 
uruchamiać urządzenia, jeśli 
jego obudowa lub zasilacz jest 
uszkodzony lub ma inne widoczne 
uszkodzenia.

• W przypadku tego urządzenia odłą-
czenie od sieci następuje poprzez 
odłączenie zasilacza. Dlatego 
należy zadbać o to, aby zasilacz był 
zawsze łatwo dostępny.

• Jeśli z urządzenia lub zasilacza 
zacznie wydobywać się dym, 
zapach spalenizny lub nietypowe 
odgłosy, należy odłączyć je natych-
miast od sieci i nie uruchamiać 
ponownie.

• Nigdy nie otwierać obudowy urzą-
dzenia lub zasilacza.
Serwis urządzenia może być wyko-
nywany tylko przez autoryzowany 
zakład. Dozwolone jest przy tym 
używanie wyłącznie części odpo-
wiadających pierwotnym danym 
urządzenia.

• Używać wyłącznie akcesoriów 
podanych w specyfikacji produ-
centa.

• Nigdy nie modyfikować urządzenia. 
Nieautoryzowane ingerencje mogą 
mieć wpływ na bezpieczeństwo i 
funkcje.

• Nigdy nie należy dotykać zasilacza 
mokrymi rękami.

OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe miejsce ustawienia 
może spowodować obrażenia ciała 
i szkody.
• Nie używać urządzenia bez zamo-

cowania w pojazdach, w niesta-
bilnych miejscach, na chwiejnych 
statywach lub meblach, na uchwy-
tach o zbyt małych wymiarach itp. 
Urządzenie mogłoby się przewrócić 
lub spaść i spowodować obrażenia 
lub ulec uszkodzeniu.

• Urządzenie należy ustawić w taki 
sposób, aby wykluczyć jego nieza-
mierzone przewrócenie oraz aby 
kable nie stanowiły niebezpieczeń-
stwa potknięcia.

• Nie ustawiać urządzenia ani zasi-
lacza w pobliżu źródeł ciepła (np. 
grzejników, pieców, innych urzą-
dzeń emitujących ciepło, takich jak 
wzmacniacze).
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• Nie używać urządzenia w otoczeniu 
zagrożonym wybuchem.

• Funkcji radiowych (Bluetooth®, 
Wi-Fi) należy używać wyłącznie 
tam, gdzie jest dozwolona bezprze-
wodowa transmisja radiowa.

OSTRZEŻENIE
Podczas zabawy dzieci mogą 
zaplątać się w folię opakowaniową 
i udusić się.
• Nigdy nie pozwalać dzieciom na 

zabawę urządzeniem i foliami 
opakowaniowymi. Istnieje niebez-
pieczeństwo uduszenia.

• Nigdy nie pozwalać dzieciom na 
korzystanie z urządzeń elektrycz-
nych bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE
W przypadku połknięcia baterii 
dołączonej do produktu może dojść 
do ciężkich obrażeń wewnętrznych, 
a nawet do śmierci.
• Zarówno nowe, jak i używane 

baterie przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

• Jeśli komory na baterie nie da się 
bezpiecznie zamknąć, nie używać 
pilota i przechowywać go w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

• W przypadku podejrzenia 
połknięcia baterii lub inkorporo-
wania jej w inny sposób skonsul-
tować się niezwłocznie z lekarzem.

PRZESTROGA
Wyciekły kwas baterii może powo-
dować poparzenia chemiczne.
• Unikać kontaktu kwasu baterii ze 

skórą, oczami i śluzówkami. W 
razie kontaktu z kwasem należy 
natychmiast obficie przepłukać 
dotknięte miejsca czystą wodą i w 
razie potrzeby skonsultować się z 
lekarzem.

PRZESTROGA
Długotrwałe słuchanie przy 
wysokim poziomie głośności może 
prowadzić do uszkodzenia słuchu.
Zapobiegać uszczerbkom na zdrowiu 
oraz unikać głośnego słuchania przez 
dłuższy czas.
• Przy wysokim poziomie dźwięku 

zawsze należy zachowywać odpo-
wiedni odstęp od urządzenia i nigdy 
nie przykładać uszu do głośnika.

• Jeśli w urządzeniu Radio 3sixty 
ustawiono najwyższy poziom 
głośności, może powstać bardzo 
wysokie ciśnienie akustyczne. 
Oprócz szkód organicznych mogą 
także wystąpić skutki psycholo-
giczne. Przede wszystkim zagro-
żone są dzieci i zwierzęta domowe. 
Przed włączeniem urządzenia 
należy ustawić jego głośność na 
niski poziom.
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PRZESTROGA
Ten produkt zawiera materiał 
magnetyczny.
• W razie potrzeby skonsultować 

się ze swoim lekarzem w sprawie 
oddziaływania urządzenia na 
implanty, np. stymulatory pracy 
serca lub defibrylatory.

PRZESTROGA
Nieprawidłowe posługiwanie się 
urządzeniem może spowodować 
uszkodzenie lub pożar.
• Nie stawiać na urządzeniu żadnych 

otwartych źródeł ognia, np. palą-
cych się świec itp.

• Zadbać o odpowiednią wentylację. 
• Nie wystawiać urządzenia na 

bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.

• Korzystać z urządzenia tylko 
wewnątrz pomieszczeń.

• Nie uruchamiać urządzenia w 
wilgotnych pomieszczeniach 
oraz chronić je przed opadami i 
bryzgami wodnymi. 
Zwrócić również uwagę na to, aby 
na urządzeniu ani w jego pobliżu 
nie stały żadne wazony lub inne 
naczynia z płynem, który mógłby 
dostać się do obudowy. Jeśli do 
urządzenia dostała się woda lub 
inne ciała obce, należy natychmiast 
wyciągnąć zasilacz z gniazdka 
elektrycznego. Następnie odesłać 
urządzenie na adres naszego 
działu obsługi klienta.

NOTYFIKACJA
Tłumiki rezonansu mogą powo-
dować przebarwienia na wrażli-
wych powierzchniach.
• Jeśli urządzenie jest umiesz-

czone na parkiecie, lakierowanym 
drewnie lub podobnych powierzch-
niach należy przykleić filcowe 
ślizgacze pod gumowymi stopkami 
urządzenia lub umieścić pod nimi 
podkładkę. W ten sposób można 
uniknąć przebarwień podłoża w 
dłuższej perspektywie czasowej.
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Objaśnienia symboli
Klasa bezpieczeństwa II
Podwójna izolacja
Używać wyłącznie 
w pomieszczeniach 
wewnętrznych

Zagrożenie porażenia 
prądem – nie otwierać 
obudowy. Przed rozpoczę-
ciem wymiany bezpiecz-
ników odłączyć kabel 
sieciowy. 

Zużytych urządzeń nie 
wolno wyrzucać razem z 
odpadami domowymi!
Urządzenia elektryczne 

zawierają szkodliwe substancje, 
mogą być zbudowane również z przy-
datnych materiałów.
Każdy użytkownik jest prawnie zobo-
wiązany do oddania zużytych urzą-
dzeń elektrycznych do punktu zbiórki 
surowców wtórnych. W ten sposób 
dbamy o środowisko naturalne oraz 
umożliwiamy ponowne ich wykorzy-
stanie.
Zużyte urządzenia elektryczne można 
przekazać nieodpłatnie do lokalnych 
punktów zbiórki surowców wtórnych.
Więcej informacji na ten temat udzieli 
sprzedawca.

 Baterii i akumulatorów 
nie wolno wyrzucać 
razem z odpadami domo-
wymi!

Każdy użytkownik jest prawnie zobo-
wiązany do oddawania wszystkich 
baterii i akumulatorów, bez względu 
na to czy zawierają one substancje 
szkodliwe* czy nie, do odpowiednich 
punktów zbiórki zorganizowanych 
przez gminę, dzielnicę lub sprze-
dawców, aby zapewnić ich utylizację 
przyjazną dla środowiska.
Baterie i akumulatory należy oddawać 
do utylizacji wyłącznie w stanie rozła-
dowanym!
*) oznaczone symbolami: Cd = kadm, 
Hg = rtęć, Pb = ołów
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(1)

(2)

(3)

Przegląd

Wypakowywanie
• Ostrożnie otworzyć pudełko i deli-

katnie wyjąć urządzenie z pudełka.

Zawartość opakowania
(1) 1× Radio 3sixty
(2) 1× zasilacz
(3) 1× pilot RADIO 3SIXTY RC

Opcjonalnie
Aplikacja Teufel Remote do systemu 
Android i IOS (patrz strona 30).

Sprawdzenie opakowania
• Sprawdzić, czy dostawa jest 

kompletna i czy urządzenie jest 
nieuszkodzone.

• Jeśli opakowanie będzie niekom-
pletne lub uszkodzone wskutek 
transportu, należy skontaktować 
się z naszym działem obsługi 
klienta. (patrz strona 3).

• W żadnym wypadku nie wolno 
uruchamiać uszkodzonego urzą-
dzenia.
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Przód urządzenia

(9)(10)(11)(13)(14)(15)

(8)

(12)

(6) (7)(4) (5)

Elementy obsługi i przyłącza

(4) VOL – obracanie: regulacja 
głośności
naciśnięcie: odtwarzanie/pauza, 
tryb wyciszenia
drzemka (alarm) 

(5) Panel wyświetlacza
(6)  – wyświetlanie poprzedniego 

punktu menu, powrót
(7)  – wywołanie menu
(8) SELECT – obracanie: wybór

naciśnięcie: potwierdzenie
(9) /  – krótkie naciśnięcie: 

przejście do przodu/tyłu, zmiana 
stacji radiowej
długie naciśnięcie: szybkie prze-
wijanie do przodu/tyłu, wyszuki-
wanie stacji

(10)  – ustawianie godziny alarmu i 
kończenie alarmu

(11)  – krótkie naciśnięcie: wywo-
łanie ulubionych
Długie naciśnięcie: zapis do 
ulubionych

(12) 1–4 – pamięć ulubionych 
pozycji

(13)  – krótkie naciśnięcie: wybór 
źródła Bluetooth® i rozpoczęcie 
parowania, zakończenie istnieją-
cego połączenia

(14)  – wybieranie źródła
(15)  – włączanie urządzenia i prze-

łączanie do trybu uśpienia
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Tył urządzenia

(19) (17) (16)(18)
(16) POWER – gniazdo przyłącze-

niowe zasilacza (2)
(17) USB– port do odtwarzania 

plików muzycznych oraz do 
zasilania urządzeń odtwarzają-
cych (5 V, 1,5 A).

(18) AUX IN – gniazdo wejściowe 
dla analogowego urządzenia 
źródłowego audio

(19) Antena teleskopowa
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Panel wyświetlacza
W trybie Standby (uśpienia) wyświetla 
datę i godzinę. W przypadku aktywacji 
pokazuje również ustawione godziny 
alarmów. Symbol Wi-Fi oznacza, że 
istnieje połączenie z siecią lokalną.

 1 7 / 1 0 / 2 0 1 9

19:00

18:36

Podczas odtwarzania panel wyświe-
tlacza jest podzielony na trzy części: 
na górze wyświetla źródło i godzinę, 
w środku informacje o odtwarzaniu, a 
na dole stan godzin alarmów, źródła i 
połączenia radiowe.

FM
Nazwa stacji

Tekst 
radiowy

18:36

4

Symbole na panelu wyświetlacza

 Radio: stereo, siła sygnału

Połączenie Wi-Fi jest 
aktywne, miga: trwa nawiązy-
wanie połączenia 

Połączenie Bluetooth® jest 
aktywne, miga: trwa nawiązy-
wanie połączenia

Mute (tryb wyciszenia)

 Odtwarzanie: zatrzymanie

Odtwarzanie: pauza

Powtarzanie

Odtwarzanie losowe

Godzina alarmu aktywna

Ulubione 1–30

15 Programator czasowy Sleep 
(15 minut)

Błąd sieci (patrz strona 49)
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Pilot

(20)  – wyciszenie głośnika (Mute)
(21)  – zwiększenie głośności, 

sterowanie w menu
(22)  – potwierdzenie menu, 

sterowanie urządzeniem 
Bluetooth® i USB/siecią: rozpo-
częcie/zatrzymanie odtwa-
rzania, wyłączenie alarmu

(23)  – zmniejszenie poziomu 
głośności, sterowanie w menu

(24)  – wywołanie menu
(25)  – krótkie naciśnięcie: wywo-

łanie pamięci stacji, długie 
naciśnięcie: zapisywanie stacji

(26) 1–4 – pamięć ulubionych 
pozycji

(27)  – wybieranie źródła
(28)  – rozpoczęcie parowania 

Bluetooth®, zakończenie istnie-
jącego połączenia

(29) /  – krótkie naciśnięcie: 
przejście do przodu/tyłu, 
zmiana stacji radiowej,
za pomocą  cofnięcie się o 
jedno menu
długie naciśnięcie: szybkie prze-
wijanie do przodu/tyłu, wyszuki-
wanie stacji

(30)  – włączanie urządzenia i 
przełączanie do trybu uśpienia

(20)

(21)

(23)

(24)

(25)
(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(22)



15  • Radio 3sixty

PRZESTROGA
Wyciekły kwas baterii może 
powodować poparzenia 
chemiczne.

 – Unikać kontaktu kwasu 
baterii ze skórą, oczami 
i śluzówkami. W razie 
kontaktu z kwasem należy 
natychmiast obficie prze-
płukać dotknięte miejsca 
czystą wodą i w razie 
potrzeby skonsultować się z 
lekarzem.

Nieprawidłowo użytkowane 
baterie (przede wszystkim 
baterie litowe) mogą 
wybuchnąć.

 – Nigdy nie próbować łado-
wania baterii.

 – Używać tylko baterii tego 
samego lub równoważnego 
typu.

 – Nie wolno rozgrzewać, 
zwierać ani palić baterii i 
akumulatorów. 

 – Nie wystawiać baterii i 
akumulatorów na bezpo-
średnie działanie słońca.

Bateria
Do pracy pilota potrzebna jest bateria 
typu CR 2032. W dostarczonym 
produkcie znajduje się bateria.

 – Wyjąć z pilota pasek z tworzywa 
sztucznego. Pilot jest teraz gotowy 
do użycia.

Jeśli pilot nie działa prawidłowo lub 
upłynęły 2 lata, należy wymienić 
baterię:
 
1. W celu otwarcia komory na baterię 

nacisnąć cienkim ale nie ostro 
zakończonym przedmiotem (np. 
spinaczem biurowym) w małym 
otworze znajdującym się powyżej 
pokrywy i przesunąć pokrywę na 
dół.

2. W razie potrzeby wyjąć zużytą 
baterię i zutylizować ją w sposób 
przyjazny dla środowiska (patrz 
strona 9).

3. Umieścić nową baterię w komorze 
na baterię kierując jej biegun 
dodatni (+) do góry.

4. Dosunąć ponownie pokrywę – przy 
zablokowaniu słychać wyraźne 
kliknięcie.
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Ustawianie/podłączanie

NOTYFIKACJA
Jeśli urządzenie jest przeno-
szone z zimnego otoczenia do 
ciepłego – np. po transporcie 
– w środku mogą utworzyć się 
skropliny.

 – W takim przypadku przed 
podłączeniem i uruchomie-
niem należy zostawić urzą-
dzenie w pozycji stojącej na 
ok. 2 godziny.

Wskazówki dotyczące 
miejsca ustawienia
• Wybrać stabilne, płaskie podłoże.
• Zadbać o suche, bezpyłowe 

otoczenie.
• Unikać bliskości źródeł ciepła i 

bezpośredniego promieniowania 
słonecznego.

• Na kablach ani na urządzeniu nie 
należy ustawiać ciężkich przed-
miotów.

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń/
uszkodzeń!

 – Kabel ułożyć w taki sposób, 
aby nie stanowił ryzyka 
potknięcia.

Folia ochronna
Podczas dostawy panel wyświe-
tlacza jest zabezpieczony folią, która 
służy również jako krótka instrukcja 
obsługi.

Jak zdjąć folię ochronną:
1. Wyłączyć Radio 3sixty.
2. Chwycić folię za czerwony uchwyt u 

góry po lewej stronie i pociągnąć ją 
pod kątem powoli na dół.
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Zasilanie
1. Podłączyć małą wtyczkę dołączo-

nego zasilacza (2) do gniazda 
POWER (16).

(2)

(16)
2. Podłączyć zasilacz do gniazda 

sieciowego.
Na panelu wyświetlacza (5) 
pojawia się słowo „TEUFEL”.

(5)

3. Następnie zostaje uruchomiony 
Setup wizard (patrz następna 
strona).

Włączanie i wyłączanie
 – Przyciskiem  (15)/(30) przełączyć 
urządzenie Radio 3sixty na tryb 
uśpienia.

• Po włączeniu ustawiane jest 
ostatnie aktywne źródło dźwięku i 
głośność.

• Jeśli urządzenie Radio 3sixty przez 
20 minut nie odbierze żadnego 
sygnału audio, automatycznie prze-
łączy się na tryb uśpienia.

(5)(15)

(30)
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 Setup wizard (kreator konfiguracji)

Przy pierwszym włączeniu zasilania 
lub po zresetowaniu do ustawień 
fabrycznych urządzenie Radio 3sixty 
wymaga podania informacji o 
sieci. Informacje te wprowadza się 
w Aplikacja Teufel Remote (patrz 
strona 30) lub w Setup wizard 
(kreatorze konfiguracji):

 – Aby wybrać pozycje menu i dosto-
sować parametry, należy przekręcić 
pokrętło SELECT  (8) lub użyć przy-
cisków + (21) i – (23).

 – Aby potwierdzić, nacisnąć pokrętło 
SELECT (8) lub przycisk  (22).

 – Za pomocą przycisku  (6) lub 
 (29) można cofnąć się o jeden 

krok.

1. Gdy na panelu wyświetlacza pojawi 
się (5) „Setup wizard – run now?”, 
należy wybrać „YES” pokrętłem 
SELECT  (8) i nacisnąć pokrętło.

2. Następnie użytkownik decyduje, 
czy chce przeprowadzić konfigu-
rację w Aplikacja Teufel Remote lub 
na urządzeniu.
• Wybierz opcję „APP”, jeśli chcesz 

przeprowadzić wygodnie konfigu-
rację z Aplikacja Teufel Remote 
na swoim smartfonie lub 
tablecie. Należy postępować 
zgodnie z instrukcjami na 
ekranie i na stronie 30.

• W przypadku samodzielniej 
konfiguracji należy wybrać opcję 
„DEVICE” i postępować w nastę-
pujący sposób:

3. Ustawić format wyświetlania dla 
zegara: 12 godzin (z AM/PM) lub 
24 godziny.

4. Wybrać sposób ustawiania zegara:
• przez radio DAB;
• przez radio FM (RDS);
• przez Internet – tutaj w 

następnym kroku wprowadzić 
strefę czasową i czas letni/
zimowy;

• no update – tutaj należy podać 
datę i godzinę.

5. Za pomocą ustawienia „Retain 
network connection” określa 
się, czy urządzenie Radio 3sixty 
wyłącza sieć Wi-Fi w trybie Standby 

(5)

(6)
(8)

(29)

(21)

(23)

(22)
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(„NO”), czy pozostawia ją włączoną 
(„YES”), aby można było je włączyć 
przez sieć. Dodatkowo funkcja ta 
jest wymagana do odtwarzania w 
sieci bez przerw.

6. Wybrać region swojej sieci Wi-Fi, 
aby zastosować odpowiednie 
standardy.

7. Urządzenie Radio 3sixty wyszukuje 
dostępne sieci Wi-Fi i po krótkim 
czasie wyświetla je w formie listy:
• [WPS] – wyświetla sieci z Wi-Fi 

Protected Setup. Z nimi można 
bardzo łatwo nawiązać połą-
czenie naciskając przycisk lub 
wprowadzając kod PIN.

• [New search] – rozpoczyna 
nowe wyszukiwanie.

• [Manual config.] – w tym 
punkcie menu użytkownik sam 
wprowadza wszystkie dane – 
opcja przeznaczona tylko do 
specjalnych zastosowań.

8. Wybierz swoją sieć Wi-Fi z listy.
9. Wybierz rodzaj połączenia:

 – Z hasłem (WPA/WPA2):
Key:

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 . _ @
, a b c d e
f g h i j k l

m n o p q r s

CANCEL 
(anuluj)

OK
BKSP

Wpisz hasło: 
 – Pokrętłem SELECT (8) 
lub przyciskami 
+ (21) (do góry)
– (23) (na dół)

/  (29) (w lewo/w prawo)
wybrać znak.

 – Po naciśnięciu pokrętła 
SELECT (8) lub przycisku  (22) 
wybiera się znaki u góry do linii 
wprowadzania.
[BKSP] usuwa ostatni znak,
[OK] kończy wprowadzanie,
[CANCEL] przerywa operację.

 – Z WPS:
Do dyspozycji są trzy opcje:
• Push a button – uruchomić 

na posiadanym routerze opcję 
dostępu do nawiązania połą-
czenia Wi-Fi i w przeciągu 
2 minut nacisnąć na urzą-
dzeniu Radio 3sixty pokrętło 
SELECT (8).

• PIN – Radio 3sixty wyświetla 
kod. Wprowadzić ten kod 
dostępu do sieci Wi-Fi (router).

• Skip WPS – pozwala na wprowa-
dzenie hasła w sposób opisany 
powyżej.

Urządzenie Radio 3sixty nawiązuje 
teraz połączenie z siecią Wi-Fi, 
a następnie krótko informuje 
„Connected”.

 – Aby zakończyć, nacisnąć pokrętło 
SELECT (8).

W ten sposób Setup wizard (kreator 
konfiguracji) jest zakończony. 
Radio 3sixty pokazuje menu główne.
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Obsługa

Wszystkimi ważnymi funk-
cjami urządzenia Radio 3sixty 

można sterować również za pomocą 
Aplikacja Teufel Remote (patrz 
strona 30).

 Wybieranie źródła
– Nacisnąć przycisk  (14)/(27), 

aby wywołać menu źródłowe: Tutaj 
źródła są pokazane jako symbole 
na panelu wyświetlacza (5).

– Wybrać żądane źródło za pomocą 
pokrętła SELECT (8) i nacisnąć 
krótko pokrętło.

– Na pilocie wybrać źródło przyci-
skami + (21) i – (23), przyciskiem 

 (22) uruchomić źródło.

Radio internetowe: Odbiór 
ogólnoświatowych stacji 
radiowych możliwy tylko 
przy istniejącym połą-
czeniu internetowym (patrz 
strona 31)

Amazon Music: usługa 
transmisji strumieniowej 
muzyki (patrz strona 46)

Spotify: usługa transmisji 
strumieniowej muzyki 
(patrz strona 47)

USB/Network: odtwa-
rzanie z urządzeń pamięci 
masowej USB i źródeł 
UPnP/DLNA za pomocą 
sieci (patrz strona 40)

DAB+ radio: cyfrowy odbiór 
radiowy (patrz „DAB/
DAB+“ na stronie 36)

Radio FM: analogowy 
odbiór radiowy (patrz „FM“ 
na stronie 38)

Bluetooth®: źródło 
cyfrowe przez radio (patrz 
strona 44)

Aux In: źródło analogowe 
przez gniazdo AUX IN (18)

Panel wyświetlacza (5) pokazuje 
wybrane źródło.
– Można również wybrać źródło w 

menu „Source”.

(5)(14) (8)

(21)

(23)
(22)

(27)
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Przegląd podmenu źródłowego

Internet radio
Last listened (ostatnio słuchane)
Station list (lista stacji)  >

Spotify
(bez specjalnego podmenu)

Amazon Music
Podmenu jest dostarczane przez 
Amazon.

FM
Scan setting (ustawienie skanowania)
Audio setting (ustawienie dźwięku)

Bluetooth
BT disconnect (rozłącz BT)

AUX Input (wejście AUX)
(bez specjalnego podmenu)

USB/Network (USB/sieć)
Shared media (dzielone media)  >
USB playback (odtwarzanie USB) >
My Playlist (moja lista odtwarzania)  >
Repeat play (powtórz odtwarzanie): Off
Shuffle play (odtwarzanie losowe): Off
Clear My playlist (wyczyść my playlist)
Prune servers (usuń serwery)

DAB
Station list (lista stacji)  >
Scan (skanuj)
Manual tune (strojenie ręczne)  >
Prune invalid (usuń nieważne)
DRC  >
Station order (kolejność stacji)  >

My Favourites (moje 
ulubione)
Local Germany 
(lokalnie Niemcy)
Stations (stacje)
Podcasts (podcasty)
My added
    stations (moje 
dodane stacje)
Help (pomoc)

Station 
(stacja)
search 
(szukaj)

Podcasts 
(podcasty)
search 
(szukaj)

USB file list (lista plików USB) 

Title of the playlist (nazwa listy odtwa-
rzania)

List of available stations (lista dostęp-
nych stacji)

Alphanumeric (alfanumerycznie)
Ensemble (grupami)
Valid (ważne)

DRC high (DRC wysokie)
DRC low (DRC niskie)
DRC off (DRC wył.)

Strong stations only? (tylko stacje z 
silnym sygnałem?) YES/NO (tak/nie)

Listen in Mono only? (słuchaj tylko w 
mono?) YES/NO (tak/nie)

List of frequency ranges (blocks) (lista 
zakresu częstotliwości (bloki))

List of media servers (lista serwerów z 
mediami)



22  • Radio 3sixty

Ustawianie poziomu 
głośności

 – Zwiększanie poziomu głośności: 
Obracać pokrętłem VOL (4) zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara lub 
nacisnąć przycisk + (21).

 – Zmniejszanie poziomu głośności: 
Obracać pokrętłem VOL (4) prze-
ciwnie do ruchu wskazówek zegara 
lub nacisnąć przycisk – (23).

Podczas ustawiania aktualna 
wartość jest wyświetlana na panelu 
wyświetlacza (5) jako liczba oraz jako 
grafika.

Głośność ustawiona na 
zewnętrznym urządzeniu 

dodatkowym ma też często wpływ na 
głośność urządzenia Radio 3sixty.

Mute (tryb wyciszenia)
 – Przycisk  (20) służy do wyłą-
czania dźwięku.
Na panelu wyświetlacza (5) pojawia 
się krótko informacja „Stumm” i na 
pasku stanu pojawia się ikona .

 – Aby włączyć z powrotem dźwięk: 
Nacisnąć ponownie przycisk 

 (20) lub zmienić poziom 
głośności.

 – Naciskając pokrętło VOL (4) można 
również włączać i wyłączać dźwięk. 
Odtwarzanie z Bluetooth® i USB/
sieci jest tutaj wstrzymywane; dla 
wszystkich innych źródeł wyłączony 
jest tylko dźwięk.

(4) (5)

(20)

(21)

(23)

(22)

Brzmienie
Brzmienie (basy i tony wysokie) 
można ustawiać w menu „Equalizer” 
(patrz patrz strona 27).
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Za pomocą menu można ustawić 
funkcje urządzenia Radio 3sixty.
Wiele parametrów można również 
ustawić w Aplikacja Teufel Remote 
(patrz strona 30).
Menu jest wyświetlane na panelu 
wyświetlacza (5).

 – Aby wywołać menu, należy krótko 
nacisnąć przycisk  (7)/(24). W ten 
sposób użytkownik przechodzi do 
podmenu aktywnego źródła.
W każdym z podmenu znajdują 
się bezpośrednie linki do menu 
„Source” i „System settings”.

 – Aby wybrać pozycje menu i dosto-
sować parametry, należy przekręcić 
pokrętło SELECT (8) lub użyć przyci-
sków + (21) i – (23).

 – Aby potwierdzić, nacisnąć pokrętło 
SELECT (8) albo przycisk  (22) 
lub  (29).

 – Za pomocą przycisku  (6) lub 
 (29) można cofnąć się o jeden 

krok.
• Po 30 sekundach bezczynności 

urządzenie Radio 3sixty powraca 
do normalnego działania.

Na następnej stronie znajduje się 
przegląd systemu menu. Wszystkie 
pozycje menu opisano na kolejnych 
stronach.

(8)(7)(6)(5)

(24)

(29)

(21)

(23)

(22)

Menu
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Source (źródło)
Internet radio (radio internetowe)
Amazon Music
Spotify
USB/Network (USB/sieć)
DAB
FM
Bluetooth
AUX in
Standby timer (programator trybu 
uśpienia)
Alarms (alarmy)
System settings (ustawienia syste-
mowe)  >

System settings (usta-
wienia systemowe)
Equalizer (korektor dźwięku)  >
Streaming audio quality (jakość 
przesyłanego dźwięku) >
Network (sieć)  >
Time/Date (godzina/data) >
Language (język)  >
Factory reset (przywróć ustawienia 
fabryczne)
Software update (aktualizacja opro-
gramowania)  >
Service (serwis)
Setup asistant (asystent konfigu-
racji)
Info (Informacja)
Privacy policy (polityka prywatności)
Backlight (podświetlenie) >

Network wizard (kreator sieci)
WPS setup (ustawienie WPS)
View settings (zobacz ustawienia)
Wlan region (region Wi-Fi)  >
Manual settings (ustawienia ręczne)
NetRemote PIN setup (ustawienie kodu 
PIN dla interfejsu sieci)
Network profile (profil sieciowy)  >
Clear network settings (usuń ustawienia 
sieciowe) >
Keep network connected (zachowaj 
połączenie sieciowe)

Standby fade out time (czas przyciem-
nienia w trybie uśpienia)
On level (poziom włączenia)
Standby level (poziom trybu uśpienia)

Auto-check setting (ustawienie automa-
tycznego sprawdzania)
Check now (sprawdź teraz)

English (angielski)
German (niemiecki)

Alarms (alarmy)

Alarm 1: On [06:30]
Alarm 2: Off [00.00]

Normal (Normalny)
My EQ (Moje EQ)
My EQ profile setup (konfiguracja mojego 
profilu EQ) >

Low quality (niska jakość)
Normal quality (normalna jakość)
High quality (wysoka jakość)

Set Time/date (ustaw godzinę/datę)
Update time (aktualizuj godzinę) >
Set format (ustaw format)
Set timezone (ustaw strefę czasową)  >
Daylight savings (ustawienia przyciem-
nienia)
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Bass (-10 to +10) 
(bas (-10 do +10))
Treble (-10 to +10) 
(soprany (-10 do +10))

Update from DAB (aktualizuj z DAB)
Update from FM (aktualizuj z FM)
Update from NET (aktualizuj z NET)
No update (bez aktualizacji)

Enable (wł.): 
Time (godzina): HH:MM
Date (data): (Only in case of 
(tylko w przypadku) „Acti-
vated: once”) DD:MM:YYYY 
(DD:MM:RRRR) 
Source (źródło): 
Preset (ustawione): 
Volume (głośność): 0-32
Save (zapisz) (not with „Buzzer” (bez „dzwonka”))

Last listened (ostatnio słuchane)
Presets (ustawione) 1-30

Buzzer (dzwonek)
Internet radio (radio internetowe)
DAB
FM

Off (wył.)
Daily (codziennie)
Once (jednokrotnie)
Weekend (w weekend)
Weekdays (w weekendy)
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Menu Source (źródło)
W tym menu można wybrać źródła 
według ich nazwy.
Dodatkowo w tym menu znajdują się 
dwie następujące pozycje:

Standby timer (programator trybu 
uśpienia)
Za pomocą tej funkcji urządzenie 
Radio 3sixty wyłącza się po upływie 
zaprogramowanego czasu.
1. W menu „Source” wybrać „Standby 

timer”. Na panelu wyświetlacza (5) 
pojawia się informacja „Sleep 
OFF”.

2. Za pomocą pokrętła SELECT (8) 
ustawić wybrany czas do wyłą-
czenia od 15 do 60 minut w 
krokach co 15 minut.
Ustawienie „Sleep OFF” wyłącza 
funkcję uśpienia.

3. Uruchomić wybrane odtwarzanie.
Po upływie ustawionego czasu urzą-
dzenie Radio 3sixty przechodzi w tryb 
Standby (uśpienia).

Alarms (alarmy)
Przy włączonym urządzeniu po naci-
śnięciu przycisku  (10) przechodzi 
się bezpośrednio do menu „Alarm 
clock”.
Funkcja alarmu oferuje dwa czasy 
budzenia z następującymi ustawie-
niami:
• Enable: off, daily, once, weekend, 

weekdays;
• Date/Time;

• Source (źródło): Buzzer, Internet 
radio, DAB, FM;

• Programy: (not with the „Buzzer” 
source) favourites 1–30;

• Volume.
Z tym ustawieniem można być 
budzonym o godzinie 7:00 rano 
w dni powszednie radiem FM przy 
głośności 9.

 – Po ustawieniu czasu alarmu należy 
wybrać najniższy punkt menu 
„Save”, aby aktywować funkcję 
alarmu. 

Aktywny alarm jest sygnalizowany 
symbolem dzwonka „ ” na panelu 
wyświetlacza (5), gdy urządzenie jest 
włączone. W trybie Standby (uśpienia) 
godzina alarmu jest również wyświe-
tlana.

 – W trybie Standby (uśpienia) krótkie 
naciśnięcie przycisku  (10) 
włącza lub wyłącza alarm.

Po osiągnięciu czasu alarmu urzą-
dzenie Radio 3sixty włącza się i 
odtwarza żądane źródło. Na panelu 
wyświetlacza miga symbol dzwonka.

 – Aby kontynuować sen, nacisnąć 
pokrętło VOL (4) – po każdym naci-
śnięciu wzrasta czas drzemki od 
5 do 30 minut na panelu wyświe-
tlacza.

 – Aby wyłączyć alarm, nacisnąć przy-
cisk  (10) lub pokrętło SELECT (8).
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Menu System settings 
(ustawianie systemowe)

 Equalizer (korektor dźwięku)
Regulację brzmienia można ustawić 
w następujący sposób:
• Normal: brzmienie niezmienione
• My EQ: brzmienie ustawione przez 

użytkownika
• My EQ profile setup: tutaj można 

regulować basy i soprany w 
zakresie od –10 db (w dół) do 
+10 dB (w górę).
Po zmianie należy potwierdzić 
nowe wartości naciskając „YES”.

Streaming audio quality (jakość 
przesyłanego dźwięku)
Tutaj można ustawić jakość dźwięku 
dla transmisji z Internetu. Im wyższa 
jakość, tym większa ilość przesyła-
nych danych. Możliwe ustawienia: 
low, normal, high quality (niski, 
normalny, wysoka jakość).
W miarę możliwości należy korzystać 
z wysokiej jakości. Jeśli podczas 
odtwarzania występują przerwy w 
transmisji danych lub konieczne jest 
ograniczenie zużycia danych, należy 
przełączyć się na jeden z niższych 
poziomów.

Network (sieć)
W tym menu można ręcznie ustawić 
parametry połączenia Wi-Fi. Tylko dla 
profesjonalistów.
 Network wizard (kreator sieci)
Network wizard (kreator sieci) 
wyświetla dostępne sieci Wi-Fi na 

liście, z której wybiera się swoją sieć. 
Jest on częścią Setup wizard i został 
opisany na stronie 18 od kroku 6.
WPS setup (ustawienie WPS)
Podłącza urządzenie Radio 3sixty do 
sieci poprzez naciśnięcie przycisku 
WPS na routerze.
View settings (zobacz ustawienia)
Pokazuje parametry aktualnego połą-
czenia Wi-Fi.
Wlan region (region Wi-Fi)
Tutaj należy określić, w jakim regionie 
używa się urządzenia Radio 3sixty, 
aby zastosować właściwe standardy. 
Manual settings (ustawienia 
ręczne)
W tym menu można ręcznie wprowa-
dzić wszystkie dane niezbędne do 
połączenia Wi-Fi.
NetRemote PIN setup (ustawienie 
kodu PIN dla interfejsu sieci)
Tutaj określa się czterocyfrowy 
kod PIN, który jest wymagany do 
uzyskania dostępu do interfejsu inter-
netowego (patrz „Portal radiowy“ na 
stronie 35). Ustawienia fabryczne: 
„1234”.
Network profile (profil sieciowy)
Urządzenie Radio 3sixty zapisuje 
cztery ostatnie połączenia Wi-Fi w 
celu automatycznego ponownego 
połączenia przy zmianie lokalizacji. 
W tym menu można wyświetlać i 
wybiórczo usuwać połączenia Wi-Fi.
 Clear network settings (usuń usta-
wienia sieciowe)
Spowoduje to skasowanie wszystkich 
zapisanych danych połączeń Wi-Fi.
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 Keep network connected? 
(zachowaj połączenie sieciowe)
To ustawienie określa, czy urządzenie 
Radio 3sixty w trybie Standby ma 
mieć włączoną („NO”) czy wyłączoną 
(„YES”) sieć Wi-Fi. Wybrać „YES”, 
aby móc włączyć urządzenie poprzez 
sieć Wi-Fi. Funkcja ta jest warunkiem 
koniecznym do korzystania z odtwa-
rzania w sieci bez zakłóceń.

Time (godzina)
Set Time/date (ustaw godzinę/
datę)
Tutaj można ustawić datę i godzinę 
ręcznie.
Update time (aktualizuj godzinę)
Tutaj określa się, w jaki sposób zegar 
ma być ustawiany automatycznie:

• przez radio DAB;
• przez radio FM (przez RDS);
• przez Internet – tutaj w 

następnym kroku wprowadzić 
strefę czasową i czas letni/
zimowy;

• No update – tutaj należy wpro-
wadzić ręcznie datę i godzinę.

set format
Tutaj można ustawić format wyświe-
tlania dla zegara: 12 godzin (z AM/
PM) lub 24 godziny.
Tylko przy aktualizacji przez 
Internet:
• Set timezone (ustaw strefę 

czasową)
Wybieranie strefy czasowej z listy.

• Daylight savings (ustawienie 
czasu letniego)
Tutaj można włączać i wyłączać 
czas letni.

Language (język)
Wybieranie języka wyświetlacza: 
Deutsch (niemiecki) lub English 
(angielski).

Factory reset (przywróć 
ustawienia fabryczne)
Ta opcja usuwa wszystkie zmienione 
ustawienia:
Urządzenie Radio 3sixty uruchomi 
się ponownie i przywrócone zostaną 
ustawienia fabryczne.

Software update (aktualizacja 
oprogramowania)
Auto-check setting (ustawienie 
automatycznego sprawdzania)
Tutaj włącza się i wyłącza automa-
tyczną aktualizację wersji oprogramo-
wania sprzętowego.
Check now (sprawdź teraz)
Tutaj urządzenie Radio 3sixty natych-
miast sprawdza, czy istnieje nowa 
wersja oprogramowania sprzętowego.

NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia!

 – Nie odłączać zasilania od 
urządzenia Radio 3sixty 
podczas aktualizacji!

Service (serwis)
Tylko dla serwisu: Dzięki temu urzą-
dzenie Radio 3sixty przechodzi w tryb 
DFU.
Aby zakończyć tryb DFU, należy na 
krótko odłączyć zasilanie od urzą-
dzenia Radio 3sixty.
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Setup Assistant (asystent 
konfiguracji)
W ten sposób uruchamia się opcję 
Setup assistant. 
(patrz strona 18).

Info (Informacja)
Pokazuje wersje programów syste-
mowych oraz identyfikator urządzenia 
Radio 3sixty.

Data privacy (polityka 
prywatności)
Tutaj znajduje się link do polityki 
prywatności.

Backlight (podświetlenie)
Tutaj można ustawić jasność panelu 
wyświetlacza.
Standby fade Out Time (czas przy-
ciemnienia w trybie uśpienia) – 
czas podświetlenia w trybie Standby: 
Always on („bez przyciemniania”) lub 
switch off (wyłączenie) po 10–180 
sekundach.
On level (poziom włączenia) – high, 
medium, low (wysoki, średni, niski)
Standby level (poziom trybu 
uśpienia) – medium, low, off (średni, 
niski, wyłączone)
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 Aplikacja Teufel Remote

Dzięki Aplikacja Teufel Remote 
można wygodnie sterować wieloma 
funkcjami urządzenia Radio 3sixty ze 
swojego smartfona lub tabletu.
Pobierz aplikację tutaj:

Aplikacja Teufel Remote

in the Apple App Store

Aplikacja Teufel Remote

in the Google Play Store

Wybierz swoje 
urządzenie z 
listy, aby uzyskać 
dostęp do źródeł i 
ustawień.
Lub wciśnij poniżej 
„Set up audio 
system” poniżej, 
aby skonfigu-
rować urządzenie. 
Uruchom Setup 
wizard (kreator 
konfiguracji) urządzenia Radio 3sixty 
i postępuj zgodnie z instrukcjami na 
ekranie.

Po zakończeniu konfiguracji za 
pomocą Aplikacja Teufel Remote 
można wybrać i kontrolować źródło 
odtwarzania dla urządzenia 
Radio 3sixty, ustawiać poziom 
głośności i wygodnie wybierać 
muzykę.

Można również 
skonfigurować 
ustawienia dla 
Aplikacja Teufel 
Remote oraz 
wyszukać i zainsta-
lować aktualizacje 
dla Radio 3sixty.

Korzystając z poniż-
szego odnośnika 
można dowiedzieć 
się więcej o Aplikacja 
Teufel Remote:
https://teufelaudio.com/remote-app
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 Radio internetowe

Urządzenie Radio 3sixty może 
odbierać tysiące stacji radiowych 
i podcastów z całego świata za 
pomocą Internetu.
Warunek: połączenie Wi-Fi z 
dostępem do Internetu.
Aby odbierać radio internetowe, 
urządzenie Radio 3sixty prosi o listę 
dostępnych stacji z „Frontier Nuvola 
Smart Radio”, które są już podzielone 
na różne kategorie (np. pop, jazz, 
country).
Po wybraniu stacji urządzenie 
Radio 3sixty łączy się bezpośrednio 
ze stacją przez Internet.
Na tym portalu można również zareje-
strować się, aby utworzyć własną listę 
ulubionych kanałów i pobrać je na 
swoje urządzenie lub na kilka urzą-
dzeń (patrz strona 35).

 – Nacisnąć wielokrotnie przycisk 
 (14)/(27), aż „Internet Radio” 

pojawi się na panelu wyświe-
tlacza (5) i nacisnąć pokrętło 
SELECT (8) lub przycisk  (22).

 – Lub wybrać „Internet Radio” w 
menu „Source”.

Wybór stacji
 – Nacisnąć przycisk  (7)/(24), aby 
przejść do podmenu Radio interne-
towe:

Last listened (ostatnio słuchane) – 
ostatnio słuchane stacje są wymie-
nione tutaj.
Station list (lista stacji) – tutaj 
znajdują się różne listy portalu, w tym 
Twoje ulubione.
Listy portalu są regularnie aktuali-
zowane i w związku z tym mogą ulec 
zmianie.

(5)(14) (8)(7)

(24)(27)

(22)
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(8)

Na liście stacji znajduje się funkcja 
wyszukiwania wg. „Stations” i 
„Podcasts”:
1. W odpowiednim menu wybrać 

„Search ...”.
Stations (stacje)

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 A B C
D E F G H I J
K L M N O P Q
R S T U V W X

CANCEL 
(anuluj)

OK
BKSP

2. Pokrętłem SELECT (8) lub przyci-
skami 
+ (21) (do góry)
– (23) (na dół)

/  (29) (w lewo/w prawo)
wybrać znak.

3. Po naciśnięciu pokrętła SELECT (8) 
lub przycisku  (22) wybiera się 
znaki u góry do linii wprowadzania.
[BKSP] usuwa ostatni znak,
[OK] kończy wprowadzanie,
[CANCEL] przerywa operację.
Urządzenie Radio 3sixty wyszukuje 
teraz stacji, których nazwa zawiera 
wyszukiwane hasło i wyświetli je na 
liście.

 – Jeśli wyszukiwana stacja nie znaj-
duje się na żadnej liście, można 
dodać stacje za pośrednictwem 
portalu radiowego, które pojawią 
się wtedy na liście „My added radio 
stations” (patrz „Portal radiowy“ na 
stronie 35).

(29)

(21)

(23)
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(8)

(12)

(6)(4)

Odtwarzanie
 – Wybrać żądaną stację z jednej z list 
za pomocą pokrętła SELECT (8) lub 
przycisków + (21) i – (23).

 – Nacisnąć pokrętło SELECT (8) lub 
przycisk  (22). Po krótkim czasie 
ładowania rozpoczyna się odtwa-
rzanie.

 – Poprzez obracanie pokrętłem 
SELECT (8) przechodzi się 
ponownie do poprzedniej listy i 
można tam wybrać inną stację.

 – Nacisnąć kilkukrotnie przycisk 
 (6) lub  (29), aby powrócić do 

listy wyższego poziomu.

Internet radio
Nazwa stacji

Tekst radiowy

6:36 p.m. 

Logo 
stacji

(29)

(21)

(23)

(22)
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Pamięć stacji
W trybie radia internetowego dostęp-
nych jest 30 zaprogramowanych 
stacji, które można przechowywać 
w urządzeniu niezależnie od portalu 
radiowego (patrz strona 35):
1. Aby zapisać aktualnie usta-

wioną stację, naciskać przycisk 
 (11)/(25), aż na panelu wyświe-

tlacza pojawi się menu „Save 
preset”.

2. Wybrać żądaną zapisaną stację za 
pomocą pokrętła SELECT (8) lub 
przycisków + (21) i – (23).

3. Nacisnąć pokrętło SELECT (8) lub 
przycisk  (22).

W ten sposób stacja została zapi-
sana.
1. Aby wywołać pozycję, należy krótko 

nacisnąć przycisk  (11)/(25). Na 
panelu wyświetlacza pojawia się 
menu „Access preset”.

2. Wybrać żądaną zapisaną stację za 
pomocą pokrętła SELECT (8) lub 
przycisków + (21) i – (23).

3. Aby uruchomić stację, nacisnąć 
pokrętło SELECT (8) lub przycisk 

 (22).

Przyciski stacji
Za pomocą przycisków stacji 
1–4 (12)/(26) można przypisać i 
wywołać pamięć 1–4 stacji naci-
skając przycisk:

 – Aby zapisać aktualnie wybraną 
stację, naciskać przycisk żądanej 
stacji, aż na panelu wyświetlacza 
pojawi się komunikat „Station 
saved”.

 – Aby ją wywołać, naciskać krótko 
przycisk żądanej stacji w trybie 
radia internetowego.

(8)(12) (11)

(21)

(23)

(25)

(22)

(26)
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 Portal radiowy
Portal „Frontier Nuvola Smart Radio” 
umożliwia organizowanie ulubionych 
pozycji, dodawanie nowych stacji 
radiowych i odtwarzanie stacji bezpo-
średnio na komputerze.
Warunek: połączenie Wi-Fi z 
dostępem do Internetu.
Za pomocą przeglądarki internetowej 
przejść do strony:
http://nuvola.link/sr

Aby zarejestrować się na tej stronie, 
potrzebny jest kod dostępu, który jest 
generowany przez Radio 3sixty i jest 
ważny tylko przez kilka minut:
1. Wybrać w menu „Internet radio” 

punkty Station list -> Help -> Get 
access code.

Help (pomoc)
Register (rejestr)

Code (kod): ABCD123
Valid for 10 minutes 
(ważny przez 10 minut)

http://nuvola.link/sr

2. Zapisać siedmiocyfrowy kod.

3. Zarejestrować się na portalu 
radiowym. Do tego potrzebny jest:
• kod dostępu
• adres e-mail
• nowe hasło
• nazwa modelu „Radio 3sixty”

Jeśli jesteś już zarejestrowany w 
portalu radiowym i chcesz dodać 
Radio 3sixty jako dodatkowe urzą-
dzenie, zaloguj się za pomocą swoich 
danych użytkownika i przejdź do 
„Devices” (urządzenia). Tutaj można 
dodać kolejne urządzenia, do których 
ponownie potrzebny jest kod dostępu 
urządzenia.
Następnie można zsynchronizować 
swoje ulubione pozycje ze wszystkimi 
urządzeniami, które są zalogowane.
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Urządzenie Radio 3sixty wyposażone 
jest w radio dla DAB/DAB+ i FM.
• DAB: Odbiór cyfrowych stacji radio-

wych w paśmie III od 174,928 do 
239,200 MHz (bloki 5A do 13F).

• FM: Odbiór analogowych stacji 
radiowych w zakresie FM od 87,5 
do 108 MHz, możliwa jest obsługa 
RDS.

• Dobry zasięg zapewnia wbudo-
wana antena teleskopowa (19). 
Do odbioru radia należy ją zawsze 
wysunąć w całości. Aby poprawić 
odbiór, można później skorygować 
ustawienie.

 DAB/DAB+
 – Nacisnąć wielokrotnie przycisk 

 (14)/(27), aż „DAB+ radio” 
pojawi się na panelu wyświetlacza 
(5) i nacisnąć pokrętło SELECT (8) 
lub przycisk  (22).
Lub wybrać „DAB” z menu 
„Source”.

Jeśli lista stacji jest pusta (np. przy 
uruchamianiu systemu), urządzenie 
Radio 3sixty wyszuka teraz stacje 
radiowe z zakresu DAB/DAB+. 
Wyszukiwanie to można również 
uruchomić w dowolnym momencie za 
pomocą menu „Full search”.
W innym przypadku odtwarzanie 
rozpoczyna się od ostatnio słuchanej 
stacji.

 – Użyć przycisków /  (29), aby 
przejść do poprzedniej/następnej 
stacji na liście.

 – Poprzez obracanie pokrętłem 
SELECT (8) przechodzi się 
ponownie do poprzedniej listy i 
można tam wybrać inną stację.

 – Nacisnąć kilkukrotnie przycisk 
 (6) lub  (29), aby powrócić do 

listy wyższego poziomu.

Obsługa radia

(19)
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(5)(14) (8)(6)(7)

(27)

(22)

(24)

(29)

 – Nacisnąć przycisk  (7)/(24), aby 
przejść do podmenu radia DAB:

List of stations (lista stacji)
Wymienione są tutaj wszystkie znale-
zione stacje.

Scan (skanuj)
Usuwa listę stacji i tworzy nową. 
Może to być konieczne po zmianie 
lokalizacji.

Manual tune (strojenie ręczne)
Opcja ta pozwala na ręczne doda-
wanie zakresów częstotliwości 
(bloków) do listy stacji.

Prune invalid (usuń nieważne)
Za pomocą tej funkcji można usuwać 
stacje z listy stacji, których sygnał jest 
zbyt słaby, aby odbierać bez zakłóceń. 
Może to być konieczne po zmianie 
lokalizacji.

DRC
Niektóre stacje oferują kompresję 
zakresu dynamiki (Dynamic Range 
Compression). Opcja ta podnosi ciche 
przejścia i obniża głośność przejść. 
Może to być pomocne podczas 
słuchania w głośnym otoczeniu. 
Możliwe ustawienia: wyłączone, silne, 
słabe.

Station order (kolejność stacji)
W ten sposób można sortować listę 
stacji:
• Alphanumeric (alfanumerycznie) – 

po nazwie stacji
• Ensemble (grupami) – według grup 

stacji
• Valid (ważne) – słabo odbierane 

lub nieodbierane stacje zostają 
ustawione na końcu listy.
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 FM
 – Nacisnąć wielokrotnie przycisk 

 (14)/(27), aż „FM Radio” pojawi 
się na panelu wyświetlacza (5) i 
nacisnąć pokrętło SELECT (8) lub 
przycisk  (22).
Lub wybrać „FM” z menu „Source”.

Ustawianie stacji
Stacje można ustawić ręcznie 
pokrętłem SELECT (8) i przyciskami 

/  (29):
 – Obracanie pokrętłem lub każde 
krótkie naciśnięcie przycisku powo-
duje zmniejszenie/zwiększenie 
częstotliwości odbioru na panelu 
wyświetlacza (5) o 50 kHz.

Podczas automatycznego wyszu-
kiwania zostają znalezione stacje, 
które można odbierać w odpowiedniej 
jakości.

 – Automatyczne wyszuki-
wanie uruchamia się poprzez 
dłuższe naciskanie przycisków 

/  (9)/(29).
Nazwa ustawionej stacji pojawi się 
po krótkim czasie na panelu wyświe-
tlacza (5).

 – Nacisnąć przycisk  (7)/(24), aby 
wejść do podmenu radia FM:

Search setting (ustawienie 
wyszukiwania)
Wyszukiwanie stacji tylko o silnym 
sygnale (YES/NO (tak/nie)).

Stereo setting (ustawienie stereo)
W przypadku stacji z wysokim 
poziomem szumu możesz tutaj prze-
łączyć się na tryb mono.

(27)

(22)

(24)

(29)

(5)(14) (8)(7)
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Zapisywanie i 
wywoływanie stacji

Pamięć stacji
Dostępnych jest 30 zaprogramowa-
nych stacji DAB i FM.
1. Aby zapisać aktualnie usta-

wioną stację, naciskać przycisk 
 (11)/(25), aż na panelu wyświe-

tlacza pojawi się menu „Save 
preset”.

2. Wybrać żądaną zapisaną stację za 
pomocą pokrętła SELECT (8) lub 
przycisków + (21) i – (23).

3. Nacisnąć pokrętło SELECT (8) lub 
przycisk  (22).

W ten sposób stacja została zapi-
sana.
1. Aby wywołać pozycję, należy krótko 

nacisnąć przycisk  (11)/(25). Na 
panelu wyświetlacza pojawia się 
menu „Access preset”.

2. Wybrać żądaną zapisaną stację za 
pomocą pokrętła SELECT (8) lub 
przycisków + (21) i – (23).

3. Aby uruchomić stację, nacisnąć 
pokrętło SELECT (8) lub przycisk 

 (22).

Przyciski stacji
Za pomocą przycisków stacji 
1–4 (12)/(26) można przypisać i 
wywołać pamięć 1–4 stacji naci-
skając przycisk:

 – Aby zapisać aktualnie wybraną 
stację, naciskać przycisk żądanej 
stacji, aż na panelu wyświetlacza 
pojawi się komunikat „Station 
saved”.

 – Aby wywołać, należy krótko naci-
snąć przycisk żądanej stacji.

(8)(12) (11)

(21)

(23)

(25)

(22)

(26)
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 USB/Network (USB/sieć)

Tutaj można odtwarzać pliki dźwię-
kowe MP3, MP4, WMA, WAVE i ALAC 
z urządzeń pamięci USB i z sieci 
lokalnej.

USB
Do portu USB (17) można podłą-
czyć wspólne pamięci USB i dyski 
twarde USB o specyfikacji USB 1.0 
do 3.0, które są sformatowane w 
formacie „FAT32” i mają maksymalną 
pojemność 128 GB. W maksymalnie 
8 poziomach katalogów można prze-
chowywać do 5000 plików.

(17)
Podłączyć przenośną pamięć USB lub 
wtyk posiadanego urządzenia USB 
do portu USB. Wtyk może być podłą-
czony do portu tylko w jednej pozycji.
Gdy tylko urządzenie Radio 3sixty 
wykryje pamięć, na panelu wyświe-
tlacza pojawi się komunikat „USB 
disk connected. Open folder?” i za 
pomocą „YES” zostaje wybrane.

 – Nacisnąć pokrętło SELECT (8) lub 
przycisk  (22).
Zostanie wyświetlona lista plików z 
pamięci USB.

Jeśli pamięć USB jest podłączona już 
od jakiegoś czasu, listę plików można 
wyświetlić w następujący sposób:
1. Nacisnąć wielokrotnie przycisk 

 (14)/(27), aż „USB/Network” 
pojawi się na panelu wyświetlacza 
(5) i nacisnąć pokrętło SELECT (8) 
lub przycisk  (22).
Lub wybrać „USB/Network” z menu 
„Source”.

2. Wybrać w menu pozycję „USB”. 
Po krótkim czasie pojawi się lista 
plików z pamięci USB.

Kontynuować zgodnie z opisem na 
dole przy „Odtwarzaniu”.

(5)(14) (8)

(22)
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Network (sieć)
Warunki: Połączenie Wi-Fi i opcja 
„Keep network connected?” jest 
aktywna (patrz strona 28).
Jako DMP (Digital Media Player) 
Radio 3sixty może łączyć się z 
dowolnym lokalnym serwerem multi-
mediów cyfrowych UPnP/DLNA (DMS) 
za pomocą sieci i odtwarzać znajdu-
jące się tam pliki audio.
DMS jest dostępny jako program dla 
wszystkich systemów operacyjnych 
telefonów i komputerów osobistych. 
Niektóre sieciowe dyski twarde (NAS) 
i routery również posiadają odpo-
wiednie funkcje.
Do pracy w DMP potrzebny jest taki 
serwer w sieci.
1. Nacisnąć wielokrotnie przycisk 

 (14)/(27), aż „USB/Network” 
pojawi się na panelu wyświetlacza 
(5) i nacisnąć pokrętło SELECT (8) 
lub przycisk  (22).
Lub wybrać „USB/Network” z menu 
„Source”.

2. Wybrać w menu pozycję „Shared 
media”. Po krótkim czasie pojawi 
się lista dostępnych serwerów.
• Jeśli Twój serwer DLNA nie jest 

wyświetlany, upewnij się, że Twój 
serwer jest dostępny online.

• Znak zapytania jako pierwszy 
znak nazwy oznacza, że serwer 
ten jest obecnie niedostępny, ale 
może zostać włączony poprzez 
„Wake on LAN”. Jak tylko wybie-
rzesz taki serwer, Radio 3sixty 
spróbuje aktywować go przez 
sieć.

3. Wybierz żądany serwer. Zostanie 
wyświetlona lista odtwarzania 
serwera, często początkowo z 
wyborem typów multimediów. 
Radio 3sixty może odtwarzać tylko 
dane audio – lista ta jest zazwyczaj 
nazywana „Musik” lub „Music”. Za 
nią często znajdują się inne listy.
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Odtwarzanie
 – Wybrać pierwszy żądany utwór 
z listy i rozpocząć odtwarzanie 
naciskając pokrętło SELECT (8) lub 
przycisk  (22).

 – Aby przerwać odtwarzanie: naci-
snąć pokrętło VOL (4) lub przycisk 

 (22).
 – Aby kontynuować odtwarzanie: 
ponownie nacisnąć pokrętło 
VOL (4) lub przycisk  (22).

 – Aby odtworzyć kolejną ścieżkę: 
nacisnąć przycisk  (9)/(29).

 – Aby uruchomić ponownie bieżącą 
ścieżkę: nacisnąć przycisk 

 (9)/(29).
 – Aby odtworzyć poprzednią ścieżkę: 
dwukrotnie nacisnąć przycisk 

 (9)/(29).

 – Poprzez obracanie pokrętłem 
SELECT (8) przechodzi się 
ponownie do poprzedniej listy i 
można tam wybrać inną ścieżkę.

 – Nacisnąć kilkukrotnie przycisk 
 (6) lub  (29), aby powrócić do 

listy wyższego poziomu.

(29)

(22)

(5) (8)(4) (6)

(9)
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My Playlist (moja lista 
odtwarzania)
Lista odtwarzania znajduje się w 
podmenu „USB/Network”. Na tej 
liście można również nagrywać 
i odtwarzać ścieżki z różnych 
serwerów.

 – Poprzez długie naciskanie pokrętła 
SELECT (8) można dodać aktualną 
ścieżkę do swojej listy odtwarzania.

 – Aby usunąć listę odtwarzania, 
należy wywołać punkt menu „Clear 
My playlist”.

Repeat play (powtórz 
odtwarzanie)
Za pomocą tego punktu menu można 
włączać i wyłączać powtarzanie aktu-
alnej listy.
Po włączeniu funkcji na pasku stanu 
pojawia się symbol .

Shuffle play (odtwarzanie losowe)
Za pomocą tego punktu menu można 
włączać i wyłączać losowe odtwa-
rzanie wszystkich utworów z aktu-
alnej listy.
Po włączeniu funkcji na pasku stanu 
pojawia się symbol .

Prune servers (usuń serwery)
Za pomocą tego punktu menu usuwa 
się niedostępne serwery (które mają 
znak zapytania jako pierwszy znak 
nazwy) z listy serwerów. Może to być 
konieczne np. po zmianie lokalizacji.

DMR
Jako UPnP/DLNA DMR (Digital Media 
Renderer) urządzenie Radio 3sixty 
udostępnia swoje funkcje odtwa-
rzania w sieci i można sterować nim 
za pomocą cyfrowego sterownika 
mediów (Digital Media Controller, 
DMC).
Warunki: Połączenie Wi-Fi i opcja 
„Stay connected?” jest aktywna 
(patrz strona 28).
Jednym z takich DMC jest m.in. 
Windows Media Player. Dla tego i 
innych programów do odtwarzania 
można określić odtwarzacz sieciowy 
– tutaj DMR, przy pomocy którego ma 
być odtwarzany dźwięk. Określ tutaj 
Radio 3sixty i rozpocznij odtwarzanie.

 – Odtwarzanie kontrolujesz na swoim 
DMC.

 – Na urządzeniu Radio 3sixty można 
przerwać lub kontynuować odtwa-
rzanie naciskając pokrętło VOL (4) 
lub przycisk  (22).
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 Obsługa Bluetooth®

Za pomocą Bluetooth® można 
połączyć kompatybilne urządzenie 
dodatkowe bezprzewodowo z urzą-
dzeniem Radio 3sixty. Wówczas 
dźwięki pochodzące z urządzenia 
dodatkowego wydobywają się przez 
Radio 3sixty. 
System radiowy Bluetooth® ma zasięg 
około 10 metrów, który jest osłabiany 
przez ściany i przedmioty wypo-
sażenia. Jeśli połączenie zostanie 
przerwane, urządzenie Radio 3sixty 
próbuje nawiązać nowe połączenie, 
aż użytkownik wybierze inne źródło.

NOTYFIKACJA
 – Funkcji Bluetooth® używać 
wyłącznie tam, gdzie jest 
dozwolona bezprzewodowa 
transmisja radiowa.

 – Należy pamiętać, że funkcjo-
nowanie Bluetooth® może 
się różnić w zależności od 
systemu operacyjnego urzą-
dzenia dodatkowego.

 Opcje Bluetooth®

W zależności od typu urządzenie 
dodatkowe/smartfon użytkownika 
ma ewentualnie menu z opcjami 
Bluetooth® jak np. odtwarzanie 
mediów. Więcej informacji na temat 
opcji Bluetooth® znajduje się w 
instrukcji obsługi urządzenia dodat-
kowego/smartfona.

 Parowanie (pairing)
Aby odtwarzać dźwięk z dodatko-
wego urządzenia przez Bluetooth® 
na urządzeniu Radio 3sixty, należy je 
połączyć ze sobą. Jest to nazywane 
„parowaniem” (pairing).
1. W urządzeniu dodatkowym (np. 

w smartfonie) włączyć funkcję 
Bluetooth®.

2. Nacisnąć przycisk  (13)/(28), 
aby rozpocząć parowanie. Na 
panelu wyświetlacza miga ikona 
Bluetooth®.

3. Wyszukaj w urządzeniu dodat-
kowym/smartfonie opcji 
Bluetooth® (patrz instrukcja 
obsługi odtwarzacza). W wykazie 
znalezionych urządzeń powinno 
znajdować się również urządzenie 
„Radio Teufel 3sixty”.

4. Wybrać urządzenie 
„Radio Teufel 3sixty” z listy znale-
zionych urządzeń.

5. Jeśli na urządzeniu dodatkowym 
pojawi się prośba o wprowadzenie 
kodu, wpisać „0000” (cztery razy 
zero).

Parowanie zostało zakończone, na 
panelu wyświetlacza pojawia się 
komunikat „Bluetooth” i wszystkie 
dźwięki, które w przeciwnym razie 
byłyby odtwarzane przez dodatkowy 
odtwarzacz/smartfon, są teraz 
odtwarzane przez Radio 3sixty.
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Odtwarzanie
Poziom głośności ustawiony na 
urządzeniu dodatkowym ma 

również wpływ na poziom głośności 
głośnika Radio 3sixty.
1. Nacisnąć wielokrotnie przycisk 

 (14)/(27), aż „Bluetooth” pojawi 
się na panelu wyświetlacza (5) i 
nacisnąć pokrętło SELECT (8) lub 
przycisk  (22).
Lub wybrać „USB/Network” z menu 
„Source”.

2. W urządzeniu źródłowym włączyć 
funkcję Bluetooth®.

3. Uruchomić odtwarzanie na urzą-
dzeniu źródłowym.

Możesz sterować odtwarzaniem 
na swoim urządzeniu źródłowym. 
Niektóre funkcje można również 
obsługiwać na urządzeniu Radio 
3sixty:

 – Aby przerwać odtwarzanie: naci-
snąć pokrętło VOL (4) lub przycisk 

 (22).
 – Aby kontynuować odtwarzanie: 
ponownie nacisnąć pokrętło 
VOL (4) lub przycisk  (22).

 – Aby odtworzyć kolejną ścieżkę: 
nacisnąć przycisk  (9)/(29).

 – Aby uruchomić ponownie bieżącą 
ścieżkę: 
nacisnąć przycisk  (9)/(29).

 – Aby odtworzyć poprzednią ścieżkę: 
dwukrotnie nacisnąć przycisk 

 (9)/(29).
• Jeśli urządzeniem źródłowym jest 

smartfon, połączenie Bluetooth® 
zostanie przerwane w przypadku 

(5)

(13)(14)

(8)(4)

(9)

(29)

(27)
(28)

(22)
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 Amazon Music

Za pomocą Aplikacja Teufel Remote 
można zarejestrować urządzenie 
Radio 3sixty w Amazon Music®:
1. Uruchomić aplikację na swoim 

smartfonie/tablecie.
2. Wybrać Radio 3sixty z listy urzą-

dzeń.
3. Wybrać „Amazon Music” jako 

źródło.
4. Wybrać „Browse”.

W aplikacji pojawia się ekran logo-
wania Amazon.

5. Zalogować się za pomocą swojego 
konta Amazon lub utworzyć nowe 
konto.
Postępować zgodnie z instrukcjami 
na ekranie.

Po rejestracji można uzyskać dostęp 
do Amazon Music®, w zależności od 
rodzaju abonamentu Amazon.
Można również sterować urządze-
niem Radio 3sixty poprzez głośnik 
obsługujący Alexa® 
(Echo, Echo Dot itp.) 
za pomocą poleceń 
głosowych. Szczegó-
łowe informacje na 
ten temat podano na 
stronie:
https://teufelaudio.com/remote-app
Notyfikacja: W związku z możliwymi 
aktualizacjami interfejsu i wynika-
jącymi z nich zmianami w procesie 
instalacji, instrukcja instalacji została 
udostępniona online. 

otrzymania połączenia telefo-
nicznego, dzięki czemu można je 
odebrać jak zwykle. Po zakończeniu 
rozmowy telefonicznej wszystkie 
dźwięki są ponownie przekierowy-
wane jak wcześniej i odtwarzane 
przez urządzenie Radio 3sixty.

Przerwanie połączenia
Jeśli urządzenie źródłowe znajdzie 
się poza zasięgiem urządzenia 
Radio 3sixty, połączenie Bluetooth® 
zostanie przerwane. Jeśli w ciągu 
120 sekund znajdziesz się ponownie 
w zasięgu, połączenie zostanie auto-
matycznie przywrócone.

Zakończenie połączenia
Aby zakończyć połączenie Bluetooth®,

 – należy wyłączyć funkcję Bluetooth® 

na urządzeniu dodatkowym/smart-
fonie lub

 – wywołać menu na urządzeniu 
Radio 3sixty i wybrać opcję 
„Disconnect Bluetooth”.
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 Spotify Connect AUX Input (Wejście AUX)

Użyj swojego smartfona, tabletu lub 
komputera jako pilota zdalnego stero-
wania dla Spotify®. 
Więcej informacji podano na stronie 
spotify.com/connect.

Do gniazda AUX IN (18) można podłą-
czyć urządzenie źródłowe, które ma 
analogowe gniazdo wyjścia liniowego 
lub złącze słuchawkowe (np. odtwa-
rzacz CD lub telewizor). Potrzebny jest 
do tego kabel stereo z wtyczką jack 
3,5 mm.

(18)

Odtwarzanie
1. Wybrać „Aux input” jako źródło.
2. Uruchomić odtwarzanie na urzą-

dzeniu dodatkowym.
Poziom głośności ustawiony 
na urządzeniu dodatkowym 

ma również wpływ na poziom 
głośności głośnika Radio 3sixty. 

3. Sterować wszystkimi funkcjami 
odtwarzania za pomocą urządzenia 
dodatkowego.
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Czyszczenie i konserwacja

NOTYFIKACJA
Oddziaływania zewnętrzne 
mogą uszkodzić lub zniszczyć 
urządzenie.

 – Jeśli urządzenie jest pozosta-
wione przez dłuższy czas bez 
nadzoru (np. podczas urlopu) 
lub nadchodzi burza, należy 
odłączyć zasilacz z gniazdka. 
Nagłe przepięcia mogą 
spowodować uszkodzenie.

 – W miarę możliwości używać 
tylko czystej wody bez 
dodatków czyszczących. W 
przypadku trudnych plam 
można zastosować wodę z 
mydłem.

 – W żadnym przypadku nie 
wolno używać ostrych deter-
gentów, spirytusu, rozcień-
czalników, benzyny itp. Tego 
typu detergenty mogą uszko-
dzić delikatną powierzchnię 
obudowy.

• Kurz i lekkie zabrudzenia najlepiej 
czyścić suchą, miękką ściereczką 
ze skóry. 

• Mocniejsze zabrudzenia zetrzeć 
lekko zwilżoną ściereczką. Dopil-
nować, aby do obudowy nie przedo-
stały się żadne ciecze.

• Na koniec natychmiast delikatnie 
wytrzeć wilgotne powierzchnie 
miękką ściereczką.
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 Pomoc przy usterkach

Następujące wskazówki powinny pomóc w usunięciu usterek. Jeśli się to nie 
uda, z pewnością pomogą dokładne wskazówki umieszczone w FAQ (Najczęściej 
zadawane pytania) na naszej stronie internetowej. Można też skontaktować się z 
naszą infolinią (patrz strona 3). Uwzględnić wskazówki zawarte w gwarancji.

Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy
Nie przypisano 
żadnej funkcji

Brak doprowadzenia 
prądu

Sprawdzić działanie gniazdka przy 
użyciu innego urządzenia.

Mała wtyczka zasi-
lacza wysunęła się

Sprawdzić podłączenie zasilacza 
(strona 16).

Urządzenie nie 
odtwarza dźwięku

Wybrano niewła-
ściwe źródło

Wybrać właściwe źródło 
(strona 20).

Poziom głośności 
jest ustawiony 
na „0”

Zwiększyć poziom głośności.

Poziom głośności 
urządzenia dodatko-
wego jest ustawiona 
za nisko

Ostrożnie zwiększyć poziom 
głośności na urządzeniu dodat-
kowym.

Brak dźwięku przez 
Bluetooth®

Brak połączenia 
Bluetooth®

Utworzyć połączenie (patrz 
strona 44).

Radio 3sixty nie 
zostało wybrane 
jako urządzenie 
wyjściowe

Na urządzeniu dodatkowym 
wybrać „Radio Teufel 3sixty” jako 
urządzenie wyjściowe za pomocą 
Bluetooth®.

Połączenie Blue-
tooth® zakłócone 
przez inny system 
radiowy (np. telefon 
bezprzewodowy, 
Wi-Fi)

Radio 3sixty i/lub urządzenie 
dodatkowe ustawić w innym 
miejscu. W celu przetestowania 
przejść do innego pokoju.

Brak połączenia 
Wi-Fi, na panelu 
wyświetlacza świeci 

Połączenie z siecią 
Wi-Fi zostało utra-
cone lub podano 
nieprawidłowe 
parametry.

Usunąć ustawienia sieciowe 
(patrz „ Clear network settings” 
na stronie 27) i uruchomić 
Network wizard (patrz „Network 
wizard” na stronie 27).
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Odtwarzanie 
sieciowe (DLNA) 
zostało przerwane.

Opcja sieciowa 
„Keep network 
connected?” nie 
jest aktywna.

Ustawić opcję na „YES” (patrz 
„Keep network connected? 
(zachowaj połączenie sieciowe)“ 
na stronie 28).

Podczas odtwarzania 
słychać szum.

Zasadniczo 
Radio 3sixty jest 
systemem niepo-
wodującym dużego 
szumu. Zazwyczaj 
zestaw głośnikowy 
posiadający bardzo 
dobrą rozdziel-
czość w zakresie 
dźwięków wyso-
kich „demaskuje” 
słabą jakość źródła 
sygnału (np. plików 
MP3).

Należy zadbać o to, aby ze źródła 
wysyłany był doskonały sygnał do 
urządzenia Radio 3sixty.

Deklaracja zgodności

Firma Lautsprecher Teufel GmbH oświadcza, że ten produkt spełnia 
wymagania dyrektywy 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2014/53/UE, 
jeśli jest zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcjami produ-

centa. Pełen tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod poniższym odno-
śnikiem:
www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity.html

W przypadku tego produktu wykorzystywane są następujące pasma częstotli-
wości radiowych i moce transmisji radiowej:

Sieć radiowa Zakresy częstotliwości w GHz Moc transmisji w MW 
(fala średnia)/dBm

Bluetooth® 2,4–2,4835 2,5/4
Wi-Fi/WLAN 2,3995–2,4845

5,150–5,350/5,470–5,725
50/17
50/17
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Dane techniczne

Radio 3sixty

Wymiary (szer. × wys. × gł.): 280 × 170 × 135 mm

Ciężar: 2,5 kg

Zasilacz

Nazwa producenta: Lautsprecher Teufel GmbH

Adres producenta: Budapester Straße 44
D-10787 Berlin

Numer rejestru handlowego: HRB198813B

Identyfikator modelu: Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd.
GO60-190250-AG

Input (wejście): 100–240 V~, 50/60 Hz

Output (wyjście): 19,0 V DC / 2,5 A / 47,5 W

Średnia wydajność: 89,3 %

Wydajność przy niskiej mocy (10 %): 84,9 %

Pobór mocy bez obciążenia: 0,06 W

Pozostałe dane techniczne są podane na naszej stronie internetowej. 
Zmiany techniczne zastrzeżone!



Nr instrukcji 197771_PL_20201110

W przypadku pytań, propozycji lub uwag prosimy skontaktować się z naszym 
działem obsługi klienta: 

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Niemcy)
Telefon: 00800 200 300 40
Obsługa klienta online: https://teufelaudio.pl/obsluga-klienta
Formularz kontaktowy: https://teufelaudio.pl/kontakt

Brak gwarancji prawidłowości wszystkich danych.
Zmiany techniczne, błędy literowe i pomyłki zastrzeżone.
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