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Nie przechowuj 
ani nie używaj 
tego urządzenia 
w wilgotnym 
lub mokrym 
otoczeniu.

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup głośnika Bluetooth z 
radioodbirnikiem DAB/DAB+/FM August DR245. Niniejsza 
instrukcja obsługi została opracowana w celu zapoznania 
się ze wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Prosimy o 
dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeśli 
już korzystałeś z podobnych produktów.

Bezpieczeństwo
Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, zapoznaj się 
z instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem tego 
urządzenia. Nie rozbieraj DR245, może to być 
niebezpieczne i spowoduje unieważnienie gwarancji 
producenta.

Utylizacja
Należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria są 
utylizowane zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) i innymi obowiązującymi 
przepisami. Należy zawsze skontaktować się z agencją 
ochrony środowiska i innymi odpowiednimi organami w 
celu uzyskania aktualnych przepisów dotyczących 
utylizacji odpadów.

Deklaracja zgodności
Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie 
internetowej pod adresem: 
http://augustint.com/en/declaration/

Obsługa klienta
Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod 
numerem +44 845 250 0586 lub mailowo na adres: 
service@augustint.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej 
pomocy technicznej lub wsparcia pozakupowego.

Przechowywanie i używanie

Nie wystawiaj 
tego 
urządzenia na 
działanie 
kurzu, oleju lub 
dymu.

Podczas 
transportu 
należy 
bezpiecznie 
umieścić 
urządzenie, 
aby uniknąć 
uszkodzenia.

Nie drap i nie 
przekłuwaj tego 
urządzenia 
ostrymi 
przedmiotami.

Nie wystawiaj 
tego 
urządzenia na 
działanie 
ekstremalnych 
temperatur.

Utrzymanie
Przed czyszczeniem tego urządzenia należy odłączyć 
wszystkie przewody.

Alcohol

1. Instrukcja bezpieczeństwa

Używaj miękkiej 
ściereczki do 
czyszczenia 
urządzenia.

Nigdy nie wolno 
czyścić tego 
urządzenia 
tkaniną ścierną, 
detergentem, 
spirytusem lub 
jakimkolwiek 
innym 
chemicznym 
środkiem 
czyszczącym.

Nie upuszczaj 
ani nie rzucaj 
tym 
urządzeniem.
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Przewód audio

DR245

Odbiornik radiowy DAB/DAB+ (radio cyfrowe) i FM (radio analogowe)

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth

Krystalicznie czysty kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2.4"

Zdalne sterowanie za pomocą pilota

Możliwość zapisania do 20 stacji radiowych z szybkim dostępem

ZasilaczPilot zdalnego 
sterowania

Skrócona 
instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa 
i gwarancja

4. Nazwy części i funkcje

1. W górę / Poprzedni

2. W dół / Następny

3. Menu

4. OK / Play / Pauza

5. Gniazdo zasilania micro USB

6. Antena

7. Gniazdo minijack 3.5 mm (AUX)

8. Tryb czuwania / Wybór trybu pracy
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MENU OK

2

3 4

AUX / MODE

5V   1.5A ANT

5 6 7 8

4 1 Urządzenie.

2. Główne funkcje urządzenia

3. Zawartość zestawu
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4 2 Pilot.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0SCAN MENU

INFOPAIR

DR245

MODE

1 2

3

4

15

5

6

10

7 8

9

11

12 13

14 16

1. Czuwanie

2. Wybór trybu pracy

3. Ulubione

4. Alarm

5. Wyłącz / Włącz fonię

6. W górę / Następny

7. W lewo / Głośność w dół

8. W prawo / Głośność w górę

9. OK / Play / Pauza

10. W dół / Poprzedni

11. Klawiatura numeryczna

12. Skanowanie

13. Menu

14. Włącz / Wyłącz 

      podświetlenie LED

15. Parowanie

16. Informacja

5.1 Podłączenie i zasilanie
1. Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilającego 
    micro USB.
2. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazdka sieciowego.
3. Podłącz urządzenie będące źródłem dźwięku do 
    gniazda AUX poprzez przewód audio 3.5mm.

Po podłączeniu zasilania do DR245, urządzenie włączy 
się i przejdzie do trybu odbioru radia cyfrowego (DAB). 
Automatycznie rozpocznie się skanowanie w 
poszukiwaniu dostępnych stacji radiowych. 

5.2 Tryb pracy
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk                 
    znajdujący się na urządzeniu lub naciśnij      na pilocie, 
    aby wprowadzić urządzenie w tryb czuwania lub aby 
    wyjść z trybu czuwania.
2. Naciśnij                 na DR245 lub naciśnij      na pilocie, 
    aby wybrać jeden z trybów pracy: DAB, FM lub 
    Bluetooth. DR245 przejdzie do wybranego trybu pracy 
    po 3 sekundach.

5.3 Tryb DAB – radio cyfrowe
Tryb DAB pozwala na słuchanie radiostacji cyfrowych DAB 
(Digital Audio Broadcast). Charakteryzują się one wyższą 
jakością dżwięku i mniejszymi zniekształceniami w 
porównaniu do ich analogowych odpowiedników (FM).

Kiedy wybierzesz tryb DAB po raz pierwszy lub jeśli w 
pamięci urządzenia nie ma zapisanych żadnych stacji, 
DR245 automatycznie rozpocznie wyszukiwanie 
dostępnych radiostacji. Po zakończeniu skanowania 
znalezione stacje zostaną zapisane w pamięci i DR245 
rozpocznie odtwarzanie pierwszej ze znalezionych stacji.

5. Obsługa
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5.3.4 Ustawienia radia cyfrowego DAB
1.Naciśnij przycisk MENU na DR245 lub MENU na pilocie, 
    aby wyświetlić ustawienia radia cyfrowego DAB.
2. Użyj przycisków    /    na DR245 lub W górę / W dół na 
    pilocie, aby wybrać interesujące Cię ustawienie.
3. Naciśnij OK na DR245 lub              na pilocie, aby 
    przejść do danego ustawienia.

￭ Station List – lista stacji
Wyświetla wszystkie stacje DAB zapisane przez DR245. 
Użytkownik może przejść do odtwarzania dowolnej stacji z 
listy.

￭ Full Scan – pełne skanowanie
Przeprowadzenie pełnego skanowania w poszukiwaniu 
stacji będących w zasięgu urządzenia.

￭ Manual Tune – dostrojenie manualne
Manualne wyszukiwanie stacji będących w zasięgu 
urządzenia.

￭ Prune Invalid
Funkcji Prune Invalid można użyć do usunięcia stacji, 
które zostały zapisane przez DR245, ale przestały być z 
jakiegoś powodu dostępne do odbioru.

￭ DRC – kompresja dynamiki
Dynamic Range Compression (DRC) równoważy różnice 
pomiędzy poziomem głośności najgłośniejszego i 
najcichszego nadawanego sygnału dźwiękowego. 
Powoduje to eliminację konieczności dopasowania 
poziomu głośności, kiedy głośność nadawanego sygnału 
zmienia się.
Uwaga: DRC jest zarządzany przez nadawcę i może nie 
być wykorzystywany przez wszystkie stacje radiowe.
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5.3.1 Stacje radiowe
1. Użyj przycisków    /    na DR245 lub W górę / W dół na 
    pilocie, aby przejść do listy stacji.
2. Użyj przycisków    /    na DR245 lub  W górę / W dół na 
    pilocie, aby wybrać stację.
3. Naciśnij OK na DR245 lub              na pilocie, aby 
    zmienić stację.

5.3.2 Szybki dostęp do stacji
Zapisywanie stacji na liście szybkiego dostępu:
1.Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk      na 
    pilocie.
2. Informacja "Save to Preset" zostanie wyświetlona na 
    ekranie.
3. Użyj przycisków W górę / W dół na pilocie, aby wybrać 
    numer pod jakim chcesz zapisać stację.
4. Naciśnij przycisk              aby zapisać aktualnie 
    odtwarzaną stację na liście szybkiego dostępu.

Wybór stacji z listy szybkiego dostępu:
1. Naciśnij przycisk      na pilocie.
2. Informacja "Preset Recall" zostanie wyświetlona na 
    ekranie.
3. Użyj przycisków W górę / W dół na pilocie, aby wybrać 
    jedną z zapisanych stacji.
4. Naciśnij przycisk              aby rozpocząć odtwarzanie 
    wybranej stacji.

Urządzenie może zapisać do 20 stacji z szybkim 
dostępem. Kiedy stacja znajduje się już na liście 
szybkiego dostępu, użytkownik może przejść do 
odtwarzania jej, za pomocą klawiatury numerycznej na 
pilocie. 

5.3.3 Głośność
Użyj przycisków W górę / W dół na pilocie, aby zmienić 
poziom głośności. Naciśnij przycisk      aby całkowicie 
wyciszyć DR245. 
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￭ System Settings – ustawienia systemowe
Przejdź do rozdziału 5.6 aby uzyskać więcej informacji.

5.4 Tryb FM – radio analogowe
Tryb radia analogowego (FM) pozwala na słuchanie 
radiostaji nadawanych w zakresie od 87.5MHz do 108MHz 
oraz odbieranie informacji nadawanych przez RDS (Radio 
Data System).

5.4.1 Skanowanie
- Naciśnij i przytrzymaj    /    na DR245 lub W górę / W dół 
  na pilocie, aby przeprowadzić skanowanie w 
  poszukiwaniu stacji. Urządzenie zacznie odtwarzać 
  najbliższą znalezioną stację.
- Naciśnij    /    na DR245 lub <W górę> / <W dół> na 
  pilocie, aby dopasować odbiór radiostacji (zmiana 
  następuje skokowo o 50kHz).

5.4.2 Szybki dostęp do stacji

￭ Zapisywanie stacji na liście szybkiego dostępu:
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk      na 
    pilocie.
2. Informacja "Save to Preset" zostanie wyświetlona na 
    ekranie.
3. Użyj przycisków W górę / W dół na pilocie, aby wybrać 
    numer pod jakim chcesz zapisać stację.
4. Naciśnij przycisk              aby zapisać aktualnie 
    odtwarzaną stację na liście szybkiego dostępu.

￭ Wybór stacji z listy szybkiego dostępu:
1. 1. Naciśnij przycisk      na pilocie.
2. Informacja "Preset Recall" zostanie wyświetlona na 
    ekranie.
3. Użyj przycisków W górę / W dół na pilocie, aby wybrać 
    jedną z zapisanych stacji.
4. Naciśnij przycisk              aby rozpocząć odtwarzanie 
    wybranej stacji.

Urządzenie może zapisać do 20 stacji z szybkim 
dostępem. Kiedy stacja znajduje się już na liście 
szybkiego dostępu, użytkownik może przejść do 
odtwarzania jej, za pomocą klawiatury numerycznej na 
pilocie. 

5.4.3 Ustawienia radia analogowego FM
1. Naciśnij przycisk MENU na DR245 lub MENU na pilocie, 
    aby wyświetlić ustawienia radia analogowego FM.
2. Użyj przycisków    /    na DR245 lub W górę / W dół na 
    pilocie, aby wybrać interesujące Cię ustawienie.
3. Naciśnij OK na DR245 lub              na pilocie, aby przejść 
    do danego ustawienia.

￭ Scan Setting – ustawienia skanowania
Wybierz pomiędzy skanowaniem w poszukiwaniu jedynie 
stacji o silnym sygnale (Strong Stations Only) lub 
wszystkich dostępnych stacji (All Stations).

￭ Audio Setting – ustawienia audio
Wybierz pomiędzy Stereo Allowed (odbiór sygnału 
stereofonicznego - domyślne i rekomendowane 
ustawienie) i Forced Mono (wymuszony odbór sygnału 
mono).

￭ System Settings – ustawienia systemowe
Przejdź do rozdziału 5.6 aby uzyskać więcej informacji.

5.5 Bluetooth 
DR245 może zostać połączony poprzez Bluetooth z 
urządzeniami zewnętrzynymi, aby spełniać funkcję 
zewnętrznego głośnika dla tych urządzeń. 

￭ Połączenie
1. Włącz DR245.

-9-
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2. Naciśnij                 na DR245 lub naciśnij     na pilocie, 
    aby przejść do trybu Bluetooth. DR245 przejdzie w tryb 
    Bluetooth automatycznie po 3 sekundach.
3. Sparuj urządzenie źródłowe z 'DR245'.

Uwaga: DR245 automatycznie połączy się ze sparowanym 
wcześniej urządzeniem, jeśli Bluetooth jest na tym 
urządzeniu aktywowany. 

Aby sparować nowe urządzenie naciśnij przycisk        na 
pilocie.

￭ Sterowanie odtwarzaniem muzyki poprzez Bluetooth
- Odtwarzanie i pauzowanie
Naciśnij OK na DR245 lub              na pilocie

- Następny
Naciśnij     na DR245 lub Up na pilocie

- Poprzedni
Naciśnij     na DR245 lub down na pilocie
- Głośność w górę
Naciśnij right na pilocie

- Głośność w dół
Naciśnij left na pilocie

5.6 Ustawienia systemowe
1. Naciśnij MENU na DR245 lub MENU na pilocie (w 
    dowolnym trybie działania urządzenia).
2. Użyj przycisków    /    na DR245 lub Up / Down na pilocie, 
    aby wybrać System Settings (ustawienia systemowe).
3. Naciśnik OK na DR245 lub              na pilocie, aby wejść 
    w ustawienia systemowe.
4. Użyj przycisków    /    na DR245 lub Up / Down na pilocie, 
    aby wybrać interesujące Cię ustawienie.
5. Naciśnij OK na DR245 lub              na pilocie, aby przejść 
    do danego ustawienia.
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￭ Time/Data – czas i data
- Ustawianie czasu i daty
- Automatyczna aktualizacja
- Ustawianie formatu 12/24 godzinnego
- Ustawianie formatu daty
- Wybór stylu zegara

￭ Backlight - podświetlenie
- Timeout – czas po jakim podświetlenie wyłączy się
- On Level – poziom podświetlenia
- Dim Level – poziom wygaszenia

￭ Language - język
Użytkownik może wybrać język urządzenia.

￭ Factory Reset – przywracanie ustawień fabrycznych
Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do stanu 
fabrycznego urządzenia.

￭ Software Version – wersja oprogramowania

5.7 Budzik
Możesz ustawić dwa niezależne czasy włączenia alarmu 
budzika.

5.7.1 Ustawianie budzika
1. Naciśnij przycisk     na pilocie, aby wejść do ustawień 
    alarmu.
2. Użyj przycisków Up i Down na pilocie, aby wybrać 
    Alarm1 lub Alarm2.
3. Naciśnij OK by przejść do ustawienia następujących 
    parametrów alarmu:
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     - Alarm                             aktywowany/dezaktywowany
     - Frequency                    ustawienie co jaki czas alarm 
                                              ma się uruchamiać – codziennie, 
                                              jeden raz, w weekendy, od 
                                              poniedziałku do piątku)
     - godzina włączenia alarmu
     - Buzzer                          źródło dźwięku dla alarmu; 
                                              dostępny jest jedynie 
                                              standardowy sygnał
     - czas trwania alarmu    15/30/45/60/90/120 minut)

5.7.2 Drzemka
Kiedy budzik uruchomi się, naciśnij dowolny przycisk, aby 
przełączyć go w tryb drzemki na 10 minut. Naciśnięcie 
przycisku     na pilocie spowoduje wyłączenie alarmu.

Gwarancja na produkt wynosi dwanaście miesięcy od daty 
zakupu. W ciągu tego okresu w mało prawdopodobnym 
przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady wynikającej z 
wadliwych materiałów lub wykonania, urządzenie zostanie 
wymienione lub naprawione bezpłatnie (jeśli to możliwe). 
Produkt alternatywny będzie oferowany w przypadku, gdy 
produkt nie jest już dostępny lub możliwy do naprawy.
Niniejsza gwarancja podlega następującym warunkom:

 Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został 

     zakupiony.

 Produkt musi być prawidłowo zainstalowany i obsługiwany 

     zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji 
     obsługi.

 Produkt musi być używany wyłącznie do celów domowych. 

     Gwarancja obejmuje jedynie urządzenia główne i nie 
     obejmuje akcesoriów.

 Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez 

     niewłaściwe użycie, zaniedbanie, wypadek i klęskę 
     żywiołową.

 Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt zostanie 

     odsprzedany lub uszkodzony wskutek nieprofesjonalnych 
     napraw. Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 
     za przypadkowe lub wtórne szkody.

 Przed zwróceniem produktu skonsultuj się z naszym 

     doradcą klienta; nie ponosimy odpowiedzialności za 
     jakiekolwiek nieuzgodnione zwroty produktu.

 Każdy wadliwy produkt musi zostać zapakowany i zwrócony 

     w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami 
     i oryginalną kopią dowodu zakupu.

Gwarancja jest uzupełnieniem i nie zmniejsza Twoich 
ustawowych lub prawnych uprawnień.

7. Gwarancja

Zakres częstotliwości radia 

cyfrowego DAB

Profile Bluetooth

6. Specyfikacja

Wersja Bluetooth

Zakres częstotliwości radia 

analogowego FM

Częstotliwość transmisji

Zasilanie

Zużycie energii w trybie czuwania

Zużycie energii

Wymiary

Waga bez opakowania

87.5 - 108MHz

174.928 - 239.2MHz

A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, 

GAVDP, HFP, HSP

7 5W.

v4.2

2.4GHz

Wejście AC 100 - 240V ~ 50/60Hz

Wyjście DC 5V, 1.5A

<1W

152 g

97 x 97 x 50 mm



Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali 
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 
2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere 
consultata online presso 
http://www.augustint.com/en/declaration.
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Obsługa klienta:
Telefon: +44 845 250 0586
Email: service@augustint.com
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