
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Pierwsze kroki 
Dziękujemy za zakup radia alarmowego Albrecht DR 114 
Przed pierwszym użyciem zalecamy w pełni naładować wewnętrzny akumulator radia za pomocą 
dołączonego kabla USB, który należy podłączyć do jakiegokolwiek źródła prądu w tym standardzie jak 
adaptor sieciowy, komputer, laptop, power bank. 
Dla lepszego odbioru DAB+/FM radzimy maksymalnie rozciągnąć teleskopową antenę schowaną  

w obudowie. Włączanie odbywa się przez wciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku . 
Przy pierwszym włączeniu radio automatycznie wykona skanowanie wszystkich, dostępnych, 
cyfrowych stacji radiowych DAB i rozpocznie odsłuch pierwszej z nich. 
 

2. Podstawowe funkcje 
 Przełączanie między trybami DAB+, FM i Bluetooth odbywa się przez krótkie wciśnięcie 

przycisku . 

 Zapamiętywanie wyszukanych stacji wymaga wciśnięcia przycisku Ulubione . 

 Regulacja głośności odbywa się przyciskami  i . 
 W każdym menu wybór zatwierdzany jest wciśnięciem przycisku OK. 

 Otwarcie menu wymaga wciśnięcia i przytrzymania przycisku . Można w nim znaleźć 
funkcje właściwe dla jednego w wybranych trybów, a także ustawienia podstawowe, jak 
wybór języka, godzina budzika, jasność wyświetlacza i inne. 

 
3. Zawartość opakowania 
 Radio alarmowe Albrecht DR 112 
 Kabel ładowania USB C/USB A 
 Dedykowana torba transportowa 
 Karabińczyk 
 Instrukcja  

 
 

 



4. Rozmieszczenie elementów  

 
 
 
 
 
 
 
 

1- Lampa   Wysuwana lampa kempingowa 
2- Uchwyt  Uchwyt przydatny do noszenia i wysuwania lampy 
3- Wyświetlacz Pokazuje informacje o aktualnie słuchanej stacji, utworze, wykonawcy 
4- Glośnik 
5- Włącz/Wyłącz/ Krótkie wciśnięcie: włączenie, zmiana trybu DAB+/FM/Bluetooth 

Tryb  Długie wciśnięcie: przejście w tryb czuwania, kompletne wyłączenie  
                             gdy jest w trybie czuwania 

5-Ulubione  Krótkie wciśnięcie: przywołuje ulubiona stację  
                             Długie wciśnięcie: dodaje aktualnie słuchaną stację do ulubionych 

5-Ustawienia   Krótkie wciśnięcie: przewija informacje tekstowe 
                             Długie wciśnięcie: wejście w menu  
5-Potwierdzenie  Krótkie wciśnięcie: potwierdzenie wyboru w menu   

                      Długie wciśnięcie: rozpoczęcie pełnego skanowania w DAB/FM 

5-Prawo           DAB: następna stacja 
                            FM: Długie wciśnięcie: następna stacja. Krótkie wciśnięcie: +0,05MHz 

 



5-Lewo            DAB: poprzednia stacja 
                            FM: Długie wciśnięcie: poprzednia stacja. Krótkie wciśnięcie: -0,05MHz    

5-Głośność     Zwiększa poziom głośności 

5-Głośność     Zmniejsza poziom głośności                                           
6- Latarka/ Włącza latarkę i zmienia tryby świecenia. Gdy lampa jest 

Lampka  wyciągnięta steruje barwą światła 
7- SOS   Długie wciśnięcie: aktywacja głośnej syreny i sygnałów świetlnych 
8- Korba  Możliwość ręcznego ładowania wewnętrznego akumulatora 
9- Panel  Możliwość ładowania radia w nasłonecznionych miejscach 

słoneczny 
10- Latarka/Alarm Latarka i światła sygnału alarmowego 
11-  Złącza  Wnęka zamykana uszczelniającą pokrywą z gniazdami USB-C, 

    USB, przyciskiem RESET i diodą ładowania 
12- Antena  Rozsuwana, teleskopowa antena poprawiająca odbiór stacji radiowych 

 
5. Tryb czuwania 

Przy włączonym radiu wciśnij i przytrzymaj przycisk . Włączenie radia to krótkie wciśniecie 

przycisku . 
Dla zupełnego wyłączenia radia w celu oszczędzania prądu w trybie czuwania znowu wciśnij  

i przytrzymaj przycisk . Teraz żadne alarmy i powiadomienia nie będą aktywne. 
 

W trybie czuwania wciśnij przycisk ustawień , żeby zobaczyć aktualne ustawienia alarmu lub 
wciśnij OK, aby wejść w menu stawień alarmu i dokonać zmian. 
 

6. Wybór trybu 

Dostępne są 3 tryby pracy wybierane krótkim wciśnięciem  . 
 DAB+ radio cyfrowe 
 FM radio analogowe 
 Bluetooth audio bezprzewodowe 

 
7. Tryb cyfrowego radia DAB+ 

W tym trybie możesz odbierać cyfrowe stacje radiowe nadające w najpopularniejszym w Europie  

formacie DAB+. Możesz poruszać się między stacjami radiowymi używając przycisków oraz . 

Aby uzyskać więcej możliwości otwórz menu naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk . Po 

menu poruszasz się przyciskami   , wybory zatwierdzasz OK. Opuszczenie menu odbywa się 

przez ponowne naciśnięcie . 
 
       7.1.   Wyszukiwanie stacji DAB+ 
Radio automatycznie szuka wszystkich stacji DAB+ po pierwszym uruchomieniu. 
Jeżeli chcesz ponownie przeskanować cale pasmo radia cyfrowego, bo np. przemieściłeś radio w inne 
miejsce wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk OK. 
 
 
 



       7.2   Lista stacji 
Po przeskanowaniu pasma lista wszystkich dostępnych stacji w zasięgu anteny radia dostępna  

jest w menu. Po liście poruszasz się przyciskami  oraz ,a zatwierdzasz wybór OK. 
 
      7.3    Zapamiętywanie/przywoływanie ulubionych stacji 

Jeśli chcesz zapamiętać aktualnie słuchaną stację wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk . 

Jeśli chcesz ją później przywołać wciśnij krótko ten sam przycisk . 
 
     7.4    Ustawienia DAB 
Menu DAB oferuje następujące opcje: 

 Trim invalid stations: usuwanie stacji z listy 
 Station order: kolejność na liście – alfabetyczna lub w/g częstotliwości 
 DRC: ustawianie dynamicznej kompresji zakresu dźwięku czyli zmniejszanie różnic między 

najcichszą a najgłośniejszą częścią odsłuchiwanych audycji 
 Manual tune: ręczne strojenie 

 
8. Tryb FM 

W tym trybie możesz odbierać tradycyjne, analogowe stacje radiowe nadające w najpopularniejszym 

w Europie  formacie DAB+. Możesz poruszać się między stacjami radiowymi używając przycisków 

oraz . 

Aby uzyskać więcej możliwości otwórz menu naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk . Po 

menu poruszasz się przyciskami   , wybory zatwierdzasz OK. Opuszczenie menu odbywa się 

przez ponowne naciśnięcie . 
       8.1    Wyszukiwanie stacji FM 
Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk OK. Wszystkie odnalezione stacje radiowe zostaną dodane 
do listy ulubionych. 
     
       8.2    Ręczne strojenie 

Wciskaj krótko przyciski   zmieniając częstotliwość co 0,05 MHz 
  
       8.3    Zapamiętywanie/przywoływanie ulubionych stacji 

Jeśli chcesz zapamiętać aktualnie słuchaną stację wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk . 

Jeśli chcesz ją później przywołać wciśnij krótko ten sam przycisk . 
 
       8.4    Menu FM 
Menu FM oferuje następujące opcje: 

 Scan settings: pełne skanowanie lub tylko silnych stacji 
 Audio settings: tylko stacje mono dla poprawy odbioru 

 
9. Bezprzewodowy przesył muzyki Bluetooth 

DR 114 może odtwarzać muzykę przesyłaną ze sparowanych z nim źródeł takich jak np. telefon, MP3. 

W tym celu aktywuj Bluetooth przez krótkie naciśnięcie przycisku przy włączonym radiu,  
a w urządzeniu typu telefon na liście parowania wybierz ALBRECHT DR 114. 



 
10.  Ustawienia systemowe 

Ustawienia systemowe dostępne są w każdym trybie pracy radia 
 
      10.1   Alarm 
Służy do ustawienia czasu alarmu dźwiękowego (budzika). Można ustawić 2 niezależne alarmy 
powtarzane codziennie, co tydzień lub w weekendy. Alarm może odtwarzać alarmowy dźwięk lub 
włączać ostatnio słuchaną stację FM lub DAB. 
 
       10.2    Podświetlenie 
Wybór intensywności i czasu podświetlania wyświetlacza 
 
       10.3    Ustawienia czasu 
Ustawienie daty i godziny, jej formatu albo wyboru automatyczne go ustawienia z radia FM lub DAB. 
 
       10.4    Język 
Wybór jednego z ośmiu dostępnych języków menu 
 
       10.5   Reset fabryczny 
Przywrócenie ustawień fabrycznych 
Uwaga: wszystkie ulubione stacje zostaną utracone 
 
       10.6    Wersja oprogramowania 
Wyświetlenie informacji o używanej wersji oprogramowania 
 

11. Ładowanie akumulatora z dala od źródeł prądu 
       11.1 Panel słoneczny 
Wystaw panel na bezpośrednie działanie światła słonecznego padającego jak najbardziej 
prostopadle. 
Uważaj, żeby żaden fragment panelu nie pozostawał w cieniu, bo  to drastycznie zmniejsza zdolność 
produkcji prądu. Sztuczne źródła światła zazwyczaj nie mają wystarczającej wydajności do ładowania 
akumulatora. 
1 godzin ładowania na słońcu powinno wystarczyć na 15-20 min funkcjonowania radia lub 1 h pracy 
latarki. 
 
         11.2   Ręczna prądnica 
Dla ładowania radia rozłóż korbę i obracaj nią w dowolna stronę. Optymalne lądowanie wymaga 
kręcenia z prędkością 120-150 obrotów na min (2-2,5 obrotu na sek.). 1 min. kręcenia zapewni  
3 min. pracy radia. 
 

12.  SOS 
Funkcja służy do zwrócenia uwagi ludzi będących w pobliżu. Po wciśnięciu przycisku SOS na tylnej 
ścianie radio uruchomi głośną syrenę dźwiękową i czerwono-niebieskie światło. 
Uwaga: syrena jest bardzo głośna. Odsuń radio od uszu kiery ją włączasz. Pamiętaj, ze jej użycie 
zużywa dużo prądu. 
 

 
 



13. Latarka 
Włączenie latarki wymaga naciśnięcia przycisku na bocznym panelu radia. Ponowne wciśnięcie 
uruchamia tryb migania.  
       13.1 Lampa kempingowa 
Lampę kempingową wysuwa się ciągnąc w górę uchwyt do przenoszenia radia, jednocześnie 
przytrzymując dolną część urządzenia. W trakcie wysuwania lampa automatycznie zapala się. 

Naciskanie przycisku  przy wysuniętej lampie nie steruje latarką tylko  zmienia barwę światła 
lampy z ciepłej przez neutralną do zimnej. 

14.  Dane techniczne 
Model   Albrecht DR 114 
Zakresy   DAB+/FM 
Moc głośnika  2 x 7 watów 
FM   87,5 - 108 MHz 
DAB+   174-240 MHz ( zakres III) 
Bluetooth  5.0 zasięg 10 m, 2.402 - 2.480 GHz 1 mW 
Wejście ładowania USB-C, 5 V, 2 A 
Wyjście ładowania USB-A, 5 V, 2 A 
Czas ładowania  ok 4 godziny (przez kabel USB) 
Wodoodporność IPX5 
Temperatura pracy  -10°C do + 55°C 
Wymiary  100x200x100 mm 
Waga   810 g 
 

12.   Bezpieczeństwo 
 Zawsze zamykaj pokrywę ładowania, bo zapewnia to ochronę przed wodą i wilgocią, która 

może uszkodzić radio 
 Nie odkręcaj śrub i nie otwieraj obudowy 
 Unikaj skrajnych temperatur w otoczeniu radia 
 Nie używaj pełnej głośności i syreny SOS, gdy radio jest blisko uszu 
 Nie czyść obudowy środkami chemicznymi 

 
13. Rozwiązywanie problemów 

Radio nie włącza się  Ładuj radio przez co najmniej 30 min 
    Wciśnij reset  
Brak dźwięku   Użyj przycisku regulacji głośności 
Brak sygnału lub zakłócenia Przesuń radio, rozłóż antenę 
Niektóre przyciski nie działają Zrób reset do ustawień fabrycznych lub wciśnij reset 
 

                  Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić 
zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy ich wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który przekaże je do  przedsiębiorstwa 

zajmującego się utylizacja odpadów. 

 
Importer: Alan Telekomunikacja Sp. z o.o. 
Wprowadzający do obrotu: Alan Electonics GmbH 

Alan Electronics GmbH deklaruje, że produkt jest zgodny z normą 2014/53/EU       


