Popis a ovládací prvky
Ovladače na horním panelu

DAB+ radiobudík Siesta Rise

A. Tlačítko Source: Stiskem přepínáte poslech digitálního
rádia a FM rádia.
B. Tlačítka budíku: Nastavení nebo zrušení buzení.
C. Tlačítka předvoleb: Uložení až 10 digitálních nebo 10 FM
stanic.
D. Tlačítko Menu: Stiskněte pro změnu různých nastavení
rádia.
E. Tlačítko POWER/STANDBY: Stisknutím rádio zapnete,
nebo uvedete do pohotovostního režimu.
F. Tlačítka Volume/Select: Stiskněte
pro nastavení hlasitosti. Stiskem
měníte rozhlasové stanice, nebo vybíráte položky menu.
G. Tlačítko SLEEP: Stiskněte pro nastavení přechodu do režimu spánku.

a SELECT

Obj. č.: 149 27 17
Konektory na zadní straně
A.
B.
C.
D.

Konektor napájení USB
USB konektor pro nabíjení telefonu nebo tabletu
Zdířka pro připojení sluchátek
Anténa

Displej
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ radiobudíku Pure Siesta Rise.
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!

Ukazatel času
Indikátor AM/PM
Síla signálu
Ukazatele nastaveného buzení
Kuchyňský časovač a ukazatel přechodu do režimu
spánku.
6. Zobrazení názvu stanice, informací a možností menu
7. Ukazatel zdroje (DR = digitální rádio, FM = FM rádio)
8. Ukazatel hlasitosti

1.
2.
3.
4.
5.

Začínáme
Rychlé uvedení do provozu

Nasměrujte anténu (A) a připojte napájecí adaptér (B).
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Používání předvoleb
Na předvolby rádia, které umožňují rychlý přístup k stanici a dovolují použít
stanici jako možnost buzení, lze uložit až 10 digitálních a 10 FM stanic.

Stiskněte tlačítko POWER, aby se rádio zapnulo

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

Nalaďte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu.
Stiskněte Presets, aby se na displeji objevily symboly < a >.
Tlačítky < nebo > navolte požadované číslo předvolby (1 až 10).
Stiskněte a podržte Select, aby se stanice uložila na požadovanou
předvolbu.

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

Počkejte, dokud se nedokončí automatické naladění stanic.

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

Poslech rádia
Poslech digitálního rádia

Obsluha budíků

Stiskněte tlačítko Source, aby se na displeji objevil nápis „DAB“.

Změna digitální stanice
1)
2)
3)

Stiskněte Stations, aby se na displeji objevily symboly < a >.
Použijte tlačítko < nebo > a přejděte na požadovanou stanici.
Stiskněte Station a naladí se vybraná stanice.

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

Siesta Rise má 3 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)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Stiskněte tlačítko
nebo .
Tlačítkem < nebo > vyberte „On“ a stiskněte Select.
Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu času buzení a stiskněte Select.
Tlačítkem < nebo > nastavte minutu času buzení a stiskněte Select.
Tlačítkem < nebo > vyberte „FM“ nebo „DAB“ a pro potvrzení stiskněte
Select.
Tlačítkem < nebo > vyberte stanici, která se začne přehrávat v čase buzení.
Můžete si vybrat stanici na jedné z předvoleb, nebo můžete zvolit možnost
„“Last Used“ a začne se přehrávat stanice, kterou jste naposled poslouchali.
Pro potvrzení stiskněte Select.
Tlačítkem < nebo > vyberte jednu z následujících možností frekvence
opakování buzení: „Daily“ (denně), „Once“ (jedenkrát), „Weekends“
(víkendy), nebo „Weekdays“ (dny v týdnu) a pro potvrzení stiskněte Select.
Tlačítky
nastavte hlasitost přehrávání při buzení a pro potvrzení
stiskněte Select.
Na displeji se zobrazí jeden ze symbolů zvonků, který signalizuje, že buzení
je nastaveno.

Nastavení buzení bzučákem
1)
2)
3)
4)
5)

Stiskněte tlačítko
nebo .
Tlačítkem < nebo > vyberte „On“ a stiskněte Select.
Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu času buzení a stiskněte Select.
Tlačítkem < nebo > nastavte minutu času buzení a stiskněte Select.
Tlačítkem < nebo > vyberte „TONE“ a stiskněte Select, aby se buzení
uložilo.
6) 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.
7) Na displeji se objeví jeden ze symbolů zvonků, který signalizuje, že buzení
je nastaveno.

Nastavení kuchyňského časovače
Siesta je vybavena také kuchyňským časovačem, který po uplynutí
nastaveného času vydává zvukovou signalizaci.
1) Stiskněte tlačítko Menu.
2) Tlačítkem < nebo > přejděte na „KITCHEN TIMER“ a pro potvrzení
stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > nastavte hodinu a stiskněte Select.
4) Tlačítkem < nebo > nastavte minutu a pro potvrzení a zahájení odpočtu
stiskněte Select.
Po uplynutí nastaveného času se ozve zvuková signalizace, a to nezávisle na tom,
zda je rádio zapnuto. Zvuk signalizace zastavíte stisknutím libovolného tlačítka na zadním
panelu rádia. Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko Standby
.

Další možnosti nastavení
Obecná nastavení
Změna jazyka, který se zobrazuje na displeji

Zapnutí a vypnutí budíku
Budík se zapíná a vypíná příslušným tlačítkem
nebo .
Když je buzení nastaveno, ukáže se na displeji jeden ze symbolů buzení.

Při změně jazyka, který se zobrazuje na displeji, můžete vybrat angličtinu, francouzštinu, němčinu,
italštinu, nebo španělštinu.
1) Stiskněte Tlačítko Menu.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „SETTINGS“ a stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > vyberte „LANGUAGE“ a stiskněte Select.
4) Tlačítkem < nebo > vyberte požadovaný jazyk a pro uložení změn stiskněte Select.

Přerušení buzení

Resetování rádia na tovární nastavení

Když zazní budík, můžete buzení na stanovenou dobu přerušit stisknutím
tlačítka Snooze (ve výchozím nastavení se buzení odloží o 10 minut).

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) Stiskněte tlačítko Menu.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „SETTINGS“ a stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > vyberte „FACTORY SETTINGS“ a stiskněte Select.
4) Tlačítkem < nebo > vyberte „YES“ a stiskněte Select.

Informace k nastavení doby přerušení buzení najdete níže, viz „Změna doby odkladu buzení“.
Na displeji se bude ukazovat čas zbývající do aktivace odloženého buzení.
Po uplynutí nastaveného času se buzení ozve znovu.

Zastavení signalizace buzení
Pro zastavení signalizace buzení stiskněte libovolné tlačítko na zadním panelu.
Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko Standby/Power
.

Použití časovače přechodu do režimu spánku
Časovač vypnutí se používá k vypnutí rádia po uplynutí předem nastavené
doby.
1) Stiskněte Sleep.
2) Tlačítkem < nebo > procházejte položky, dokud se neobjeví čas, po jehož
uplynutí se má rádio vypnout (15 až 90 minut).
3) Pro potvrzení stiskněte Select.
4) Když je aktivní nastavený časovač, ukáže se na displeji symbol přechodu
do režimu spánku

.

Zobrazení verze softwaru rádia Siesta
Pro zobrazení používané verze softwaru:
1) Stiskněte tlačítko Menu.
2) Tlačítkem < nebo > vyberte „SETTINGS“ a stiskněte Select.
3) Tlačítkem < nebo > vyberte „VERSION“ a stiskněte Select.

Aktualizace verze softwaru
Pro získání podrobnějších informací k způsobu aktualizace softwaru kontaktujte technickou
podporu PURE – http://support.pure.com.

Nastavení audia
V menu rádia můžete provést nastavení basů a výšek.
1. Stiskněte tlačítko Menu.
2. Tlačítky < > vyberte „AUDIO“ a stiskněte tlačítko Select.
3. Tlačítky < > přejděte na „BASS“, nebo „TREBLE“ a stiskněte tlačítko Select.
4. Tlačítky < > upravte nastavení basů nebo výšek v rozsahu od „-3“ do „+3“.
5. Pro potvrzení nastavení basů a výšek stiskněte tlačítko Select.

Nastavení displeje

Nastavení hodin

Nastavení jasu displeje

Nastavení času a data

Můžete nastavit jas displeje, který se použije, když je rádio zapnuto nebo jas v pohotovostním režimu.

Čas a datum se na rádiu Siesta 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 a stiskněte Select.
7) Tlačítkem < nebo > nastavte měsíc a stiskněte Select.
8) Tlačítkem < nebo > nastavte rok a stiskněte Select.

Postupujte následujícím způsobem:
1. Stiskněte tlačítko Menu.
2. Tlačítky < > vyberte „DISPLAY“ a stiskněte tlačítko Select.
3. Tlačítky < > přejděte na „BACKLIGHT“ a stiskněte tlačítko Select.
4. Tlačítky < > přejděte na „ACTIVE“ a pro změnu nastavení, které se použije, pokud se rádio zapne,
stiskněte Select. Pro změnu jasu v pohotovostním režimu vyberte „STANDBAY“ a stiskněte
Select.
5. Tlačítky < > přejděte na „LEVEL“ a stiskněte Select.
6. Tlačítky < > vyberte úroveň jasu v rozsahu od „1“ do „5“.
7. Pro potvrzení nastavení úrovně jasu displeje stiskněte tlačítko Select.

Nastavení doby trvání podsvícení displeje
Zde můžete nastavit, jak dlouho má zůstat podsvícení displeje zapnuto.
1. Stiskněte tlačítko Menu.
2. Tlačítky < > vyberte „DISPLAY“ a stiskněte tlačítko Select.
3. Tlačítky < > přejděte na „BACKLIGHT“ a stiskněte tlačítko Select.
4. Tlačítky < > přejděte na „ACTIVE“ a pro změnu nastavení, které se použije, pokud se rádio zapne,
stiskněte Select. Pro změnu nastavení v pohotovostním režimu vyberte „STANDBY“ a stiskněte
Select.
5. Tlačítky < > přejděte na „DURATION“ a stiskněte Select.
6. Tlačítky < > a tlačítkem Select vyberte jednu z následujících možností:
ALWAYS ON: Zvolte tuto možnost, pokud chcete, aby podsvícení zůstalo nepřetržitě zapnuto.
TIMED OFF: Zvolte tuto možnost, chcete-li, aby se podsvícení po 10 sekundách vypínalo.

Změna informací, které se zobrazují na displeji rádia
Podle níže uvedených kroků můžete změnit informace, které se zobrazují na displeji rádia,
pokud posloucháte digitální nebo FM rádio.
1. Stiskněte tlačítko Menu.
2. Tlačítky < > vyberte „DISPLAY“ a stiskněte tlačítko Select.
3. Tlačítky < > přejděte na „INFORMATION“ a stiskněte tlačítko Select.
4. Tlačítky < > přejděte na „ACTIVE“ a stiskněte Select pro změnu nastavení, které se použije
po zapnutí rádia, nebo tlačítky < > přejděte na „STANDBY“ a stiskněte Select, aby se změny
uplatnily v pohotovostním režimu.
V režimu „ACTIVE“ jsou k dispozici následující možnosti:
STATION NAME: Tlačítky < > přejděte na tuto možnost a výběr potvrďte tlačítkem Select,
pokud chcete, aby se na displeji zobrazoval název právě poslouchané stanice.
SCROLLING TEXT: Tlačítky < > přejděte na tuto možnost a výběr potvrďte tlačítkem Select,
pokud chcete, aby se na displeji zobrazovaly informace vysílané stanicí, kterou právě
posloucháte. Zobrazované informace můžou obsahovat i název skladby, jméno interpreta,
podrobnosti o programu, atd.
SIGNAL STRENGTH: Zvolte tuto možnost, když chcete, aby se zobrazila síla signálu rozhlasové
stanice, kterou právě posloucháte. Spolehlivá úroveň příjmu je indikována počtem hvězdiček.
DATE: Zvolte tuto možnost, když chcete, aby se zobrazoval aktuální čas.
V režimu „STANDBY“ jsou k dispozici následující informace:
TIME: Tlačítky < > přejděte na tuto možnost a výběr potvrďte tlačítkem Select, chcete-li,
aby se na displeji zobrazoval v pohotovostním režimu čas.
TIME AND DATE: Tlačítky < > přejděte na tuto možnost a výběr potvrďte tlačítkem Select,
pokud chcete, aby se na displeji zobrazoval v pohotovostním režimu čas a datum.

Změna časového formátu
1)
2)
3)
4)

Stiskněte Menu.
Tlačítkem < nebo > vyberte „CLOCK“ a stiskněte Select.
Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „12/24 HOUR“ a stiskněte Select.
Tlačítkem < nebo > vyberte požadovaný časový formát a stiskněte Select.

Změna formátu data
1.
2.
3.
1.

Stiskněte tlačítko Menu.
Tlačítky < > přejděte na „CLOCK“ a stiskněte tlačítko Select.
Tlačítky < > vyberte „SET DATE FORMAT“ a stiskněte tlačítko Select.
Tlačítky < > vyberte jeden z formátů pro zobrazení data jako dne, měsíce a roku „DD-MM-YYYY“,
nebo měsíce, dne a roku „MM-DD-YYYY“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko Select.

Možnosti synchronizace hodin
Podle níže uvedených kroků můžete vybrat zdroj, který chcete používat pro nastavení času rádia.
Ve výchozím nastavení rádio používá k nastavení času jak signál FM, tak i signál digitálního rádia.
1. Stiskněte tlačítko Menu.
2. Tlačítky < > přejděte na „CLOCK“ a stiskněte tlačítko Select.
3. Tlačítky < > vyberte „CLOCK SYNC“ a stiskněte tlačítko Select.
4. Tlačítky < > vyberte jednu z možností synchronizace a pro potvrzení stiskněte tlačítko Select.

Změna doby odkladu buzení
1)
2)
3)
4)

Stiskněte Menu.
Tlačítkem < nebo > vyberte „CLOCK“ a stiskněte Select.
Tlačítkem < nebo > přejděte na položku „SNOOZE“ a stiskněte Select.
Tlačítky < > vyberte čas odkladu v rozsahu od „5“ do „59“ minut a pro potvrzení stiskněte
tlačítko Select.

Automatické ladění
Funkci automatického ladění (Autotune) můžete použít k vyhledání nových digitálních stanic
a k odstranění stanic, které už nevysílají.
Poznámka:
Funkce automatického ladění je dostupná, jen když jste jako zdroj audia zvolili „DAB“.
1)
2)
3)
4)

Stiskněte Menu.
Tlačítkem < nebo > vyberte „AUTOTUNE“ a stiskněte Select.
V průběhu automatického ladění se na displeji objevuje počet naladěných stanic.
Po dokončení automatického ladění se rádio naladí na naposled poslouchanou stanici.

FM stereo
Menu FM stereo můžete použít k přepínání režimu příjmu mono a stereo.
Režim „STEREO“ vyberte, pokud posloucháte rádio přes sluchátka.
Poznámka: Možnost „FM STEREO“ je dostupná, jen když jste jako zdroj zvuku rádia vybrali „FM“.
Při změně nastavení postupujte následujícím způsobem:
1. Stiskněte tlačítko Menu.
2. Tlačítky < > přejděte na „FM STEREO“ a stiskněte tlačítko Select.
3. Tlačítky < > vyberte jednu z možností „STEREO“, nebo „MONO“ a pro potvrzení stiskněte
tlačítko Select.

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 radiobudíku.

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!

Technické údaje
Rádio
Kmitočty
Reproduktor
Vstupní konektory
Výstupní konektory
Ovladače
Rozměry (V x Š x H)
Napájení
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
Anténa
Certifikace

Digitální a FM rádio
DAB/DAB+, FM 87,5 – 108 MHz
2,5" s plným rozsahem, zesilovač 2 W RMS
Zdířka pro připojení mikro USB konektoru napájecího adaptéru 5,5 V (2 A),
(slouží také k aktualizaci softwaru)
Zdířka USB-A (1 A) pro nabíjení telefonu nebo tabletu; zdířka 3,5 mm
pro připojení sluchátek
Power/Standby, Volume/Snooze/Select, Source, Alarm, Preset, Menu, Sleep
50 x 145 x 146 mm
Externí napájecí adaptér Micro USB se vstupem 100 – 240 V AC a výstupem
5,5 V DC (2 A)
141,4 x 137 x 63 mm
0,521 kg
Připevněná drátová anténa
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

Záruka
Na DAB+ radiobudík Pure Siesta Rise 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.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost 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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VAL/10/2017

