Začínáme
1. Drát antény
2. Napájecí kabel
3. Držák kabelu

DAB+ radiobudík Siesta Mi

Obj. č.: 35 15 95

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rozviňte zcela drát antény.
Uchyťte drát antény pod držákem v dolní části rádia.
Malý konektor přiloženého napájecího kabelu zapojte do Mikro USB zdířky v základně rádia.
Nyní zastrčte napájecí kabel pod držák v dolní části rádia.
Nesměrujte drát antény do svislé polohy.
Zapojte napájecí adaptér do vhodné zásuvky elektrického proudu.
Siesta Mi se zapne.

Poznámka: Pokud se po prvním uvedení do provozu objeví a displeji nápis „Time not set“,
stiskněte tlačítko StandBy.

Nastavení jazyka

Obj. č.: 35 15 96

1) Stiskněte Select.
2) Použijte tlačítka < a > a procházejte různé možnosti pro výběr
jazyka.
3) Jazyk, který se zobrazuje na displeji, vyberete stisknutím Select.

Automatické ladění
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ radiobudíku PURE.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Siesta Mi provede vyhledání dostupných digitálních stanic
a po dokončení se naladí na jednu ze stanic. Počet naladěných stanic
se zobrazuje na displeji.

Položky menu
V menu se pohybujete a vybíráte položky následujícím způsobem:
1) Stiskněte Menu.
2) Použijte tlačítka < a > a přejděte na požadovanou položku menu.
Stiskněte Select, aby se položka otevřela.
3) Pro zavření menu stiskněte znovu Menu.

Nastavení hlasitosti
Úroveň hlasitosti se nastavuje tlačítky Vol + a Vol -.

Přehled ovladačů a zobrazení na displeji
Ovladače

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hlasitost a ztlumení zvuku
Ukazatel zdroje zvuku: Zobrazuje se aktuální zdroj DR = digitální stanice, FM = FM stanice.
Časovač vypnutí: Zobrazuje se, když je nastaven čas vypnutí.
Indikátor funkce SNOOZE
Ukazatele budíků
Síla signálu: Ukazuje aktuální sílu signálu.
Zde se zobrazuje menu, nastavení, info o stanici a čas
Ukazatel času v 12-hodinovém časovém formátu
Navigační symboly < a >: Zobrazují se, když je možné pohybovat se v nabídce.

Poslech rádia
Výběr digitálního rádia
Stiskněte Source, aby se na displeji objevil nápis „Digital“.

Změna stanice
1) Stiskněte Stations, aby se na displeji objevily symboly < a >.
2) Použijte tlačítko < nebo > a přejděte na požadovanou stanici.
3) Stiskněte Select a naladí se vybraná stanice.
1. Source: Přepínání FM a DAB
2.
3.
4.
5.
6.

a
: Nastavení a zrušení buzení
Presets: Ukládání stanic na předvolby a jejich výběr
Menu: Otevře a zavře nabídku menu
Standby: Zapnutí a přepnutí do pohotovostního režimu
< Stations/Select >: Vyhledávání a výběr stanic; procházení, změny a potvrzení možností menu
SNOOZE: Odložení buzení
Vol +/-: Nastavení hlasitosti
7. Sleep: Nastavení časovače vypnutí

Výběr FM rádia
Stiskněte Source, aby se na displeji objevil nápis „FM“.

Naladění stanice
1) Stiskněte Stations, aby se na displeji objevily symboly < a >.
2) Stiskněte a podržte levou nebo pravou šipku, aby se zahájilo
automatické ladění v požadovaném směru. Rádio naladí nejbližší
dostupnou stanici s dostatečně silným signálem a ladění se
zastaví.

Manuální ladění
Displej

1) Stiskněte Stations, aby se na displeji objevily symboly < >.
2) Pomocí tlačítka < nebo > přejděte na požadovanou stanici.

Používání předvoleb
Na předvolby rádia, které umožňují rychlý přístup k stanici a dovolují použít stanici jako možnost
buzení, lze uložit až 8 digitálních a 8 FM stanic.

Uložení stanice na předvolbu
1)
2)
3)
4)

Nalaďte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu.
Stiskněte Presets, aby se na displeji objevily symboly < a >.
Tlačítky < nebo > navolte požadované číslo předvolby (1 až 8).
Stiskněte a podržte Presets nebo Select, aby se stanice uložila
na požadovanou předvolbu.

Poznámka:
Pokud na obsazenou předvolbu uložíte novou stanici, původně uložená
stanice se přepíše nově ukládanou stanicí.

Výběr stanice na předvolbě

Nastavení buzení bzučákem

1) Stiskněte tlačítko Presets.
2) Pomocí tlačítek < a > přejděte na předvolbu, kterou chcete
poslouchat.
3) Stiskněte Select a naladí se stanice na dané předvolbě.

1) Stiskněte tlačítko
nebo
.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „On“ a stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu času buzení a stiskněte
Select.
4) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu času buzení a stiskněte
Select.
5) Tlačítkem < nebo > vyberte jednu z následujících možností
frekvence buzení: „Daily“ (denně), „Once“ (jedenkrát), „Weekends“
(víkendy), nebo „Weekdays“ (dny v týdnu) a pro potvrzení stiskněte
Select.
6) Tlačítkem < nebo > vyberte „Tone“ a stiskněte Select, aby se
buzení uložilo. Na displeji se objeví jeden ze symbolů zvonků, který
signalizuje, že buzení je nastaveno.

Použití budíků
Siesta Mi má dva budíky. Při buzení se zapne rádio
(pokud je v pohotovostním režimu) a naladí se digitální, nebo FM
stanice, nebo zazní bzučák budíku.

Nastavení buzení rádiem
1) Stiskněte tlačítko
nebo
.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „On“ a stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu času buzení a stiskněte
Select.
4) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu času buzení a stiskněte
Select.
5) Tlačítkem < nebo > vyberte jednu z následujících možností
frekvence buzení: „Daily“ (denně), „Once“ (jedenkrát), „Weekends“
(víkendy), nebo „Weekdays“ (dny v týdnu) a pro potvrzení stiskněte
Select.
6) Tlačítkem < nebo > vyberte „FM“ nebo „Digital“ a pro potvrzení
stiskněte Select.
7) Tlačítkem < nebo > vyberte stanici, která se začne přehrávat
v čase buzení. Můžete si vybrat stanici ne jedné z předvoleb nebo
můžete zvolit možnost „“Last Used“ a začne se přehrávat stanice,
kterou jste naposled poslouchali. Pro potvrzení stiskněte Select.
8) Tlačítky Vol + a Vol – nastavte hlasitost přehrávání při buzen
a pro potvrzení stiskněte Select.
9) Na displeji se objeví jeden ze symbolů zvonků, který signalizuje,
že buzení je nastaveno.

Zapnutí a vypnutí budíku
1) Budík se zapíná a vypíná příslušným tlačítkem
nebo
.
2) Pokud se na displeji zobrazí symbol s požadovaným číslem buzení,
stiskněte Select.
3) Pokud je buzení nastaveno, ukáže se na displeji jeden ze symbolů
buzení.

Přerušení buzení
1) Když zazní budík, můžete buzení na stanovenou dobu přerušit
stisknutím tlačítka Snooze (ve výchozím nastavení se buzení
odloží o 9 minut). Informace k nastavení doby přerušení buzení
najdete níže, viz „Změna doby odkladu buzení“. Na displeji se bude
ukazovat symbol odloženého buzení.
2) Po uplynutí nastaveného času se buzení ozve znovu.

Zastavení buzení
1) Stiskněte Standby, nebo
, nebo
.
2) Na displeji se objeví „AL1 OFF“, nebo „AL2 OFF“, podle toho,
které buzení se zastavilo.
Poznámka:
Pokud buzení nepřerušíte, nebo nezastavíte, automaticky se samo
vypne po 60 minutách.

Použití časovače vypnutí
Časovač vypnutí se používá k vypnutí rádia po uplynutí předem
nastavené doby.
1) Stiskněte opakovaně Sleep, dokud se na displeji neukáže čas,
po jehož uplynutí se má rádio vypnout (15 až 90 minut).
2) Pro potvrzení stiskněte Select.
3) Pokud je aktivní časovač, ukáže se na displeji symbol časovače.
Poznámka:
Pokud chcete funkci časovače vypnout, stiskněte opakovaně tlačítko Sleep, dokud se na displeji
nezobrazí možnost vypnutí „SLP OFF“ a stiskněte Select.

Základní možnosti nastavení
Změna informací, které se zobrazují na displeji
1) Stiskněte Menu.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Display“ a stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > můžete vybrat jednu z následujících možností:
Station = Zobrazí se název stanice
Text = Zobrazí se běžící text vysílaný z rozhlasové stanice
Time = Zobrazí se čas

Změna časového formátu
1) Stiskněte Menu.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Clock“ a stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „12/24 Hr“ a stiskněte
Select.
4) Tlačítkem < nebo > vyberte požadovaný časový formát a stiskněte
Select.

Automatické ladění

Změna doby odkladu buzení

Funkci automatického ladění (Autotune) může použít k vyhledání
nových digitálních stanic a k odstranění stanic, které už nevysílají.

1) Stiskněte Menu.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Clock“ a stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „Snooze“ a stiskněte
Select.
4) Tlačítkem < nebo > nastavte čas odkladu buzení a pro uložení
změn stiskněte Select.

Poznámka:
Funkce automatického ladění je dostupná, jen když jste jako zdroj
audia zvolili „Digital“.
1) Stiskněte Menu.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Autotune“ a stiskněte Select.
3) V průběhu automatického ladění se na displeji objevuje počet
naladěných stanic.
4) Po dokončení automatického ladění se rádio naladí na poslední
poslouchanou stanici.

Nastavení času a data
Čas a datum se na rádiu Siesta Mi nastavuje automaticky na základě
signálu FM nebo signálu digitálního vysílače. Pokud se čas a datum
neaktualizuje automaticky, můžete ho nastavit manuálně.
Postupujte následujícím způsobem:
1) Stiskněte Menu.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Clock“ a stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „Set Time“ a stiskněte
Select.
4) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu a stiskněte Select.
5) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu a stiskněte Select.
6) Tlačítkem < nebo > nastavte den měsíce a stiskněte Select.
7) Tlačítkem < nebo > nastavte měsíc a stiskněte Select.
8) Tlačítkem < nebo > nastavte rok a stiskněte Select.
Poznámka.
Pokud rádio přijme časový signál, ručně nastavený čas a datum
se přepíše touto aktualizací.

Změna jazyka
1) Stiskněte Menu.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „Language“ a stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > vyberte požadovaný jazyk a pro uložení změn
stiskněte Select.

Možnosti pokročilého nastavení

Technické údaje

Verze

Rádio

Stiskněte a podržte Menu, aby se na displeji objevila verze softwaru.

Aktualizace
Pro podrobnější informace k způsobu aktualizace radiobudíku Siesta
Mi na nejnovější verzi kontaktujte technickou podporu Pure
(http://support.pure.com).

Resetování
Resetováním radiobudíku se odstraní všechny stanice uložené
na předvolbách, nastavení budíků a časovače a všechna nastavení se
vrátí na výchozí nastavení z výroby.
Při resetování postupujte následujícím způsobem:
1) Ubezpečte se, že anténa je zcela natažena a je ve svislé poloze.
2) Stiskněte a podržte Menu, dokud se na displeji neobjeví číslo verze
firmwaru.
3) Tlačítkem < nebo > vyberte položku „Reset“ a stiskněte Select.
4) Pro potvrzení, že chcete radiobudík resetovat na výchozí
nastavení, stiskněte znovu Select.

Reproduktor
Konektory
Rozměry (V x Š x H)
Napájení

Napájení
Spotřeba
Certifikace

Digitální a FM rádio
Modely pro UK mají příjem DAB a FM.
Ostatní modely mají v závislosti na regionu příjem DAB, DAB+, DMB-rádia
a FM.
2,5" s plným rozsahem, 1 W RMS
Zdířka pro připojení 5 V mini USB konektoru napájecího adaptéru
(slouží také k aktualizaci softwaru)
50 x 145 x 146 mm
Vstup napájecího adaptéru 100 – 240 V AC, výstup: 5 V DC (800 mA)

Napájecí adaptér: Vstup AC 230 V; Výstup 12 V DC (0,8 A)
V pohotovostním režimu: < 1 W
Značka CE. Výrobek je v souladu s nařízeními, která se týkají
elektromagnetické kompatibility a nízkonapěťových aplikací (2004/108/EC
a 2006/95/EC). V souladu s ETSI EN 300 401

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB+
radiobudíku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí
pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky
mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Záruka
Na DAB+ radiobudík Pure Siesta Mi poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
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