
 
 

                             

DAB+ rádio PURE EVOKE Chronos CD II                  
 
 

                                                                                                                                   

 

 

Obj. č.: 35 15 99 
 

 
 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ rádia Pure Evoke Chronos CD II.
 

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! 
 

 
 
 
 
Rozsah dodávky 
 

• Rádio Chronos CD 
• Drátová anténa 
• Napájecí adaptér 
• Návod k obsluze 

 
 
 
 
 
 

Popis a ovládací prvky 
 
Čelní panel  
 

 
 
1. Nastavení hlasitosti 7. Nastavení budíku 
2. Předvolby - ukládání a výběr stanic  8. Nastavení režimu spánku 
3. Menu nastavení 9. Zapnutí a přechod do pohotovostního režimu 
4. Výběr zdroje DAB, FM, CD, externí 10. Zdířka pro připojení externího zdroje 
5. Zdířka pro připojení sluchátek 11. Navigační kolečko. Otáčením procházíte 

menu, stiskem potvrzujete výběr. 6. Ladění (FM) nebo seznam stanic (DAB) 
 
 
Pohled seshora  
 

 

Napájecí port pro kompatibilní USB zařízení 

 Přehrávání. Pauza, Stop 

Skok dopředu a dozadu, přidržte pro rychlý posun 

 
 
Tlačítko „Snooze“ pro přerušení buzení 

 
 
Pohled zespodu 
 

 

Zdířka mini USB (typ B)  
pro aktualizaci firmwaru 

 

Zdířka pro připojení konektoru 
napájecího adaptéru 9 V DC 

 

 
 
 
 
 



Zobrazení na displeji 
 

 
1. Indikátor úrovně hlasitosti 
2. Časovač přechodu na režim spánku / přerušení buzení 
3. Ukazatel aktivního buzení 1, 2, 3, 4 
4. Aktuální čas 
5. Indikátor síly signálu 
6. Indikátor stereo / mono 
7. Indikátor zdroje DAB, FM, CD, AUX 
8. Zobrazení textových informací a menu   
 

 
Rychlé uvedení do provozu 
 
1. Rozviňte drát antény a upevněte ho ve svislém směru. 

Poté připojte konektor napájecího adaptéru podle 
obrázku do příslušné zdířky v dolní části rádia. 

 
 
 
 
2. Zapojte napájecí adaptér do síťové zásuvky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Počkejte, dokud rádio nedokončí automatické naladění dostupných DAB stanic (asi 1 minutu). 

 
 

 
Výběr jazyka 
 

Rádio Chronos CD nabízí 4 dostupné jazyky: angličtinu, francouzštinu, němčinu a italštinu. 
1. Stiskněte „Menu“  a poté otáčejte navigačním kolečkem, abyste vybrali požadovaný jazyk.  

Pro potvrzení výběru stiskněte navigační kolečko. 
2. Po potvrzení výběru se používaný jazyk okamžitě změní.  

Výběr zdroje 
 

Opakovaným stiskem tlačítka „Source “ vyberte požadovaný zdroj: DAB, FM, CD nebo AUX  
pro externí zdroj zvuku.  
 

Poslech DAB 
 

Změna stanice 
 
1. Stiskněte „Stations “ a otáčejte navigačním kolečkem, abyste procházeli seznamem všech 

dostupných stanic. 
2. Pro naladění požadované stanice stiskněte navigační kolečko. 
 

 
 
Změna zobrazení na displeji p ři poslechu DAB stanic 
 

Na displeji rádia Chronos CD lze zobrazit různé informace, které se vztahují k právě poslouchané DAB 
stanici. Při změně zobrazených informací postupujte následujícím způsobem: 
1. Stiskněte Menu  a vyberte „Display“. 
2. Pomocí navigačního kolečka procházíte následující možnosti: 

- Scrolling text : běžící text s informacemi k vysílání  
- Signal strength : grafické zobrazení síly signálu poslouchané DAB stanice 
- Signal quality : znázornění kvality přijímaného signálu 
- Date: aktuální datum  

 
Automatické lad ění 
 

Pokud dojde ke ztrátě signálu, nebo když chcete aktualizovat seznam kanálů, můžete použít funkci 
automatického ladění a znovu naladit všechny dostupné DAB stanice. Stiskněte Menu  a navigačním 
kolečkem vyberte „Autotune“. Pro potvrzení výběru stiskněte navigační kolečko. 
 

Poslech FM stanic 
 

Změna stanice 
 

Stiskněte „Stations “ a otáčejte navigačním kolečkem. 
Při poslechu FM máte k dispozici dva režimy ladění: manuální (Manual) a automatický (Seek - výchozí 
režim). 
Manual : Otáčením navigačního kolečka procházíte vlnové pásmo nahoru nebo dolů v krocích  
po 0,05 MHz. 
Seek: Otočením navigačního kolečka se rádio naladí na následující nebo na předchozí stanici. 
Ve výchozím nastavení Chronos CD používá režim Seek. 

 
 
Pokud chcete režim ladění změnit, stiskněte při poslechu FM stanice tlačítko Menu a vyberte možnost 
„FM tuning mode“. 

 
 
 



Změna zobrazení na displeji p ři poslechu FM stanic 
 

Na displeji rádia Chronos CD lze zobrazit různé informace, které se vztahují k právě poslouchané  
FM stanici. Při změně zobrazených informací postupujte následujícím způsobem: 
1. Stiskněte Menu  a vyberte „Display“. 
2. Pomocí navigačního kolečka procházíte následující možnosti: 

- Radio Text : běžící text s informacemi k vysílání 
- Date: aktuální datum  

 
Režim FM Stereo 
 

Při poslechu FM stanic si můžete zvolit Stereo signál (výchozí režim), nebo monofonní signál. 
Výběrem Mono se zlepší příjem signálu, pokud jsou stereo signály slabé. 
Pro přepínání mezi možnostmi Stereo a Mono Stiskněte Menu  a vyberte „FM stereo mode“. 
 

 
 

Poslech CD 
 

Na rádiu Chronos CD můžete přehrávat disky audio CD, CD-R a CD-RW. 
Dříve než začnete s přehrávání disku, odstraňte lepicí pásku, která chrání nosič CD, a z přehrávacího 
mechanizmu odstraňte také přepravní kartu. 
 

 
 
Přehrávání audio CD 
 

 

Přehrávání 

 

Pozastavení přehrávání (pauza) 

 

Zastavení přehrávání 
Ukazuje se počet stop a celkový čas 

 
 

 
 
 
 
 

Obsluha dálkového ovládání 
 

 

 
Otevření nabídky menu 

 
 
 
Změna stanice, ladění (zdroj DAB / FM) 
 
 
Nastavení úrovně hlasitosti 
 
Play/Pause 
 
Skok dopředu nebo dozadu 
 
Ztlumení hlasitosti 

Stop 
Přehrávání v náhodném pořadí 
 
Režim opakování – možnosti nastavení: aktuální 
skladba, všechny skladby, vypnuto.   

 

Poslech z externího zdroje 
 

K rádiu Chronos CD můžete přes 3,5 mm zdířku (Aux) 
připojit externí zařízení, jako je MP3 přehrávač.  
Po připojení se k ovládání hlasitosti poslechu používají 
ovladače na rádiu Chronos CD a k ovládání přehrávání 
ovladače na externím zařízení.  
 
 
 

Používání předvoleb (jen v režimu DAB a FM) 
 

Pro rychlý přístup ke svým oblíbeným stanicím můžete použít 15 DAB a 15 FM předvoleb. 
 
Nastavení p ředvolby 
 

1. Nalaďte si stanici, kterou chcete uložit na předvolbu. Stiskněte a podržte tlačítko Presets ,  
dokud se na displeji neobjeví „preset store“. 

2. Pomocí navigačního kolečka vyberte číslo předvolby, pod které chcete stanici uložit. 
3. Pro potvrzení stiskněte navigační kolečko. Na displeji se objeví potvrzující zpráva,  

např. „Preset 1 saved“.  

 



Výběr předvolby 
 

Pokud chcete poslouchat stanici uloženou na některé předvolbě, stiskněte jedenkrát tlačítko Presets , 
aby se otevřelo okno pro vyvolání předvolby. Pomocí navigačního kolečka procházejte a vyberte 
požadovanou předvolbu. 
 

Nastavení hodin 
 

Rádio Chronos CD používá k nastavení času signál DAB nebo FM. Čas můžete nastavit také 
manuálně, když v menu vyberete položku „Clock“. Zvolte si 12 hodinový nebo 24 hodinový časový 
formát, nastavte datum a formát zobrazování data (den-měsíc-rok, nebo měsíc-den-rok). 
 

Power Port 
 
Rádio Chronos CD je vybaveno napájecím portem pro kompatibilní USB zařízení 
s nabíjecím akumulátorem. Seznam schválených zařízení, která lze připojit 
k PowerPort budeme publikovat v brzké době.  
POZOR: PowerPort nepodporuje připojení k USB hub.  
 

Nastavení budíku 
 

Na rádiu Chronos CD můžete nastavit až 4 časy buzení. V nastaveném čase buzení se buď zapne 
rádio (když je v pohotovostním režimu) a naladí se DAB stanice, nebo FM stanice, nebo se aktivuje 
přehrávání vloženého CD, resp. se ozve bzučák budíku. 
 
Nastavení času buzení 
 

1. Stiskněte opakovaně tlačítko Alarm  a vyberte číslo budíku, který chcete nastavit (1 – 4).  
Otevře se okno nastavení času buzení. 

  
2. Pomocí navigačního kolečka nastavte následující možnosti budíku: 
On/off Zapnutí nebo vypnutí budíku 
On time Nastavení času buzení (hodiny:minuty) 
Source Zvolte zdroj zvuku buzení (DAB, FM, CD nebo bzučák budíku), který chcete 

použít. 
Last Used / 
Preset 

Když jako zdroj vyberete DAB nebo FM, zvolte si stanici, která se bude 
přehrávat. „Last Used“ – aktivuje se přehrávání naposled poslouchané stanice. 
„Preset“ – můžete si zvolit některou stanici uloženou na předvolbě. 

Once Jedenkrát - buzení se ozve v nastaveném čase a nebude se opakovat. 
Daily Denně – buzení se bude opakovat každý den. 
Weekdays Pondělí – pátek, každý den 
Weekends Jen víkend (sobota – neděle) 
Nakonec nastavte navigačním kolečkem hlasitost buzení (podle grafického ukazatele na displeji)  
a nastavení potvrďte stisknutím kolečka. 
Tím je nastavení dokončeno. Podle očíslovaných symbolů zvonků na displeji vidíte, který budík  
se právě používá.  
 
Například: 
 
Právě se používá budík č. 1 

 
 
 
 
 

Pozastavení zvuku buzení 
 

Pokud zní zvuk buzení, můžete ho na deset minut (výchozí nastavení doby přerušení) přerušit 
stisknutím tlačítka Snooze . Zbývající čas do konce přerušení se ukazuje v dolní části displeje.  
Pokud chcete funkci zrušit, stiskněte a podržte tlačítko Snooze . 
 

 
 
 
Změna doby p řerušeného buzení 
 

Pokud chcete změnit dobu přerušení buzení, stiskněte Menu , přejděte na „Snooze time“ a poté 
pomocí navigačního tlačítka vyberte čas v rozsahu 5 až 30 minut. 
 

 
 
Zastavení buzení 
 

Pokud chcete zvuk buzení zastavit, stiskněte buď tlačítko Standby  nebo Alarm  a rádio přejde  
do pohotovostního režimu. 
 

Načasování vypnutí rádia 
 

Pokud použijete tuto funkci, rádio přejde po uplynutí nastaveného času do pohotovostního režimu. 
Opakovaným stisknutím tlačítka Sleep vyberte požadovaný čas do vypnutí (Off, 15, 30, 45, 60, 90 
minut) a pro potvrzení stiskněte navigační kolečko. 
 
 Režim časovaného vypnutí je aktivní 

 
 
Zrušení na časovaného vypnutí 
 
Stiskněte a dvě sekundy podržte tlačítko Sleep. 

  

 
 
 
 
 
 
 



Všeobecná nastavení 
 

Možnosti nastavení zvuku 
 

Pro nastavení basů a výšek stiskněte Menu a poté přejděte na položku „Audio“. Navigačním tlačítkem 
vyberte buď „Bass“ nebo „Treble“ a zvolte nastavení v rozsahu od -3 do +3. Pro potvrzení stiskněte 
navigační kolečko. 
 

 
 
Možnosti nastavení podsvícení displeje 
 

Pro nastavení podsvícení displeje rádia stiskněte Menu a poté přejděte na položku „Backlight“.  
Pod touto položkou máte dvě možnosti nastavení: 
 
Timeout  
 

Nastavení doby, po kterou bude podsvícení displeje zapnuto po stisknutí 
libovolného tlačítka. Můžete nastavit nepřetržitě (On), nebo čas do 180 
sekund. 

 

 
Level  Zde nastavíte úroveň jasu podsvícení v rozsahu 1 – 5, nebo Auto (výchozí 

nastavení). V režimu Auto se úroveň jasu displeje řídí světelným čidlem rádia.   
 

 
 
 
Verze softwaru a aktualizace 
 

Pokud chcete zkontrolovat verzi softwaru rádia Chronos CD, stiskněte Menu  a přejděte na položku 
„SW version“. Pod touto položkou se na displeji ukáže aktuální verze softwaru.  
Okno zavřete stisknutím libovolného tlačítka. 
 

 
 
Aktualizace softwaru se vydávají, když je připraveno nějaké vylepšení funkcí a zlepšení výkonu rádia. 
Pokud chcete software aktualizovat, stiskněte Menu, poté přejděte na položku „Software Upgrade“  
a postupujte podle pokynů aktualizačního programu. Informace o dostupných aktualizacích budete 
dostávat emailem, když svoje rádio zaregistrujete na webové stránce http:\\support.pure.com.  
Poznámka:  K aktualizaci přes USB je nutný PC se systémem Windows XP nebo Vista a vhodný USB 
kabel (není součástí dodávky). 
 

Tipy a rady  
 

Na displeji se objevuje zpráva, že nejsou dostupné žádné stanice - "No stations available" 
Příjem DAB není dostatečně silný. Zkontrolujte, zda je anténa plně natažena a pro vyhledání stanic 
použijte automatické ladění (viz výše). Pokuste se upravit polohu antény nebo rádia. 
 
Obrazovka je p říliš tmavá 
Zkontrolujte možnosti nastavení podsvícení (viz výše). 
 

Při buzení se ozývá bzu čák namísto CD 
Pokud nastavíte jako zdroj zvuku buzení CD a zapomenete vložit do rádia CD, ozve se v nastaveném 
čase buzení namísto hudby z CD bzučák budíku. 
 
Resetování rádia Chronos CD 
Resetováním rádia se odstraní všechny předvolby, vymaže se seznam stanic a všechna nastavení  
se nastaví na výchozí tovární hodnoty. Při resetování postupujte následujícím způsobem: 
1. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte „Factory reset“. 
2. V nabídce zvolte „Yes“ a pro potvrzení stiskněte navigační kolečko. 
 

 
 
Odstran ění DAB stanic ze seznamu 
U názvu DAB stanice, která není z nejrůznějších důvodů dostupná, se 
objevuje znak „?“ (např. ?Rock radio). Když chcete takovou stanici 
odstranit ze seznamu: 
3. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte „Trim stations“. 
4. V nabídce zvolte „Yes“ a pro potvrzení stiskněte navigační 

kolečko. 
 

 
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB rádia. 
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 nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 
 

 
 
 
 
 
 

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 rádia.  

 
 
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 prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

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. 



Technické údaje 
 
Rádio Digitální stereo rádio s příjmem v celém pásmu DAB III a v pásmu FM. 

Rádio je v souladu s ETSI EN 300 401 a je schopno dekódovat všechny 
přenosové režimy DAB a DAB+ 1 – 4 včetně 320 kbps. Rádio podporuje RDS 
a Radiotext v režimu FM (DAB+ je dostupné jen na určitých územích).  

CD přehrávač Přehrává jen CD / CD-R / CD-RW. 
Rozsah frekvencí Pásmo DAB III 174 – 240 MHz a FM 87,5 – 108 MHz 
Reproduktory 2 x 5 W s plným rozsahem 
Vstupy Zdířka pro připojení napájecího adaptéru 9 V 3,5 mm vstup Aux In 

pro připojení externího zařízení; USB připojení (typ mini B) slouží jen 
pro aktualizaci firmwaru. 

Výstupy 3,5 mm stereo výstup pro připojení sluchátek 
Předvolby stanic 15 předvoleb pro digitální stanice a 15 FM předvoleb 
Displej LCD displej 16 x 2 znaků, velké symboly funkcí a čas, světelný senzor 
Napájení Napájecí adaptér (je součástí dodávky): Vstup AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 

Výstup: DC 9 V, 1,5 A 
Dálkové ovládání Infračervené dálkové ovládání 
Rozměry 125 mm x 195 mm x 185 mm (V x Š x H) 
Anténa Drátová anténa 
 

 

            

Záruka 
 

Na DAB+ rádio PURE EVOKE Chronos CD II poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného 
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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