
Problém s nabídkou internetových stanic 

U přístrojů s funkcí internetového rádia probíhá obvykle přehrávání tak, že se přístroj nejprve spojí 

s nějakým serverem, který mu poskytne nabídku dostupných stanic a po výběru jej nasměruje na 

potřebný stream. Tyto servery (služby pro internetová rádia), jsou však produktem třetích stran – 

obvykle nepatří výrobci přístroje. Výrobce s provozovateli těchto služeb sice může spolupracovat, ale 

samozřejmě je není schopen je 100% ovlivňovat a ručit za jejich směřování. 

Mnoho přístrojů (různých výrobců) majících funkci internetového rádia využívá pro funkci 

internetového rádia službu vTuner a v dřívějších letech ji využívaly i přístroje Denon. Nyní se však 

provozovatel služby vTuner rozhodl pro zpoplatnění. Majitelé přístrojů, založených na podpoře služby 

vTuner tak bohužel přišli o nabídku internetových stanic zdarma. Například u přístrojů Denon 

využívajících vTuner (netýká se to novějších modelů Denon, které místo vTuner používají TuneIn) se 

při pokusu o výběr internetových stanic zobrazuje hláška "Please go to radiodenon.com for more info 

about vTunerś full access service". Pro znovuzískání plné nabídky vTuner je bohužel opravdu nutné si 

službu předplatit (3 USD na rok). Níže je uveden postup.  

Berte však prosím na vědomí, že firma Denon ani naše firma coby dovozce za platbu a zaplacenou 

službu nijak nezodpovídá. Platba je prováděna provozovateli služby vTuner a smluvní vztah tedy 

vzniká pouze mezi zákazníkem a provozovatelem vTuner.  Níže uvedený návod může být pouze 

nezávislým vodítkem pro zjednodušení, nelze jej však brát jako nějaký překlad podmínek či 

závazek. V průběhu registrace si tedy pozorně čtěte všechny podmínky a instrukce zobrazované na 

navštívených stránkách a potvrzujte jen to, s čím opravdu souhlasíte. 

Postup: 

V internetovém prohlížeči zadejte adresu www.radiodenon.com (budete přesměrováni na registrační 

stránku vTuner). 

 

http://www.radiodenon.com/


Zde se objeví hláška „To receive full access to vTuner service Please click here“ – klikněte na 

zvýrazněnou část textu. Otevře se stránka pro registraci produktu: 

 

Do kolonky napište MAC adresu vašeho přístroje. MAC adresu zjistíte buď v menu přístroje (Network 

Information), někdy bývá i na štítku nalepeném na zadním panelu či krabici. Dejte prosím pozor, 

abyste adresu opsali správně, včetně rozlišení velkých a malých písmen. Po zadání adresy klikněte na 

Confirm. Zobrazí se stránka s vysvětlením, že pro plný přístup k vTuner je třeba zaplatit 3 USD ročně.  

 

 



Klikněte na vTuner „Full Access Click here“. Zobrazí se stránka pro výběr platební metody (PayPal či 

bankovní kartou).  

 

Do kolonky napište e-mail, na který budete chtít zaslat potvrzení , zvolte preferovanou metodu 

platby a dále pokračujte stejným způsobem, jakým jste zvyklí platit na internetu. 

Po provedení platby by měl váš přístroj automaticky opět od služby vTuner dostávat kompletní 

nabídku. Pokud se tak nestane, zkuste přístroj restartovat vypnutím a krátkodobým odpojením od 

proudu.  

 


