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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, 

FM, czarne, pamięć 16 stacji 

 
 
 

 

Nr produktu  351595  
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Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła  

2. Nie należy korzystać z radia w pobliżu wody 

3. Należy unikać sytuacji w której do wnętrza radia mogły by dostać się płyny lub małe przedmioty  

4. Nie należy rozkręcać radia lub otwierać jego obudowy 

5. Zamontuj zasilacz radia do łatwo dostępnego gniazda, położnego w pobliżu radia należy używać 

tylko i wyłącznie dostarczonego zasilacza.  

 

Rozpoczynanie pracy 

Dziękujemy za zakup radia Siesta Mi seria 2. Niniejsza instrukcja pozwoli się zapoznać z produktem i 

wykorzystać wszystkie jego najlepsze cechy w jak najkrótszym czasie. Jeśli potrzebujesz dodatkowej 

pomocy prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej www.pure.com  

 

Ustawienie anteny i podłączenie zasilania  

1. Rozwiń całkowicie przewód antenowy  

2. Podłącz przewód antenowy pod prowadnicę kabla  

3. Podłącz małą końcówkę dołączonego kabla sieciowego do gniazda Micro USB w stacji bazowej 

4. Podłącz kabel sieciowy pod prowadnicę kabla 

5. Umieść przewód antenowy w pozycji pionowej 

6. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego  

7. Radio Siesta Mi włączy się  

 

Uwaga: Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Time not set” (nie ustawiony czas) podczas 

włączenia radia naciśnij przycisk „Standby” (tryb gotowości) 

 

 

http://www.pure.com/
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Wybór języka 

 

 
 

1. Naciśnij przycisk Select (Wybierz) 

2. Użyj przycisków przewijania <> aby przeglądnąć różne opcje ustawienia języka 

3. Naciśnij przycisk Wybierz aby wybrać wskazany język  

 

Automatyczne strojenie 

 

 
 

Radio Siesta Mi przeprowadzi automatyczne strojenie dla stacji cyfrowych i dostroi się do tych stacji 

po zakończonym wyszukiwaniu. Liczba stacji zostanie wyświetlona podczas automatycznego 

strojenia.  

 

 
 

Poruszanie się po menu i opcje  
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Nawigacja i wybór opcji menu: 

1. Naciśnij przycisk Menu 

2. Użyj przycisków przewijania <> aby przełączyć się do wymaganej opcji i naciśnij przycisk Wybierz 

aby uzyskać dostęp do tej opcji  

3. Naciśnij ponownie przycisk Menu aby wyjść z opcji menu  

 

Ustawienia poziomu dźwięku 

 
 

Użyj przycisków Vol+ i Vol- aby ustawić poziom dźwięku.  

 

Opis przycisków sterujących i wyświetlacza 

Przyciski  
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Wyświetlacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie Radia  

 

 
 

Wybieranie radia cyfrowego 

Naciśnij przycisk źródło aż komunikat „digital” (cyfrowe) pojawi się na wyświetlaczu 
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Zmiana Stacji 

1. Naciśnij przycisk Stacje aż symbole <> pokażą się na wyświetlaczu 

2. Przewiń za pomocą <> do żądanej stacji 

3. Naciśnij przycisk wybierz aby dostroić się do wybranej stacji 

 

 
Wybór radia FM 

Naciśnij przycisk źródło aż symbol „FM” zostanie wyświetlony na wyświetlaczu 

 

 
 

Automatyczne strojenie / wybór stacji  

1. Naciśnij przycisk stacje aż symbole <> pojawią się na wyświetlaczu 

2. Przytrzymaj przycisk przewijania <> aby przewinąć pasmo w górę lub w dół aż radio Siesta MI 

wykona automatyczne skanowanie do następnej stacji. Skanowanie zatrzyma się kiedy stacja lub silny 

sygnał zostanie znaleziony. 

 

Ręczne strojenie 

1. Naciśnij przycisk Stacje aż symbole <> pokażą się na wyświetlaczu 

2. Przewiń za pomocą <> do wymaganej częstotliwości.  

 

Używanie ustawień predefiniowanych Radia 

 

Istnieje możliwość zapisania 8 cyfrowych i 8 stacji FM dla szybkiego dostępu oraz jako opcje dla 

alarmów radia. 

 



                                                                                                                               

Strona 7 z 14 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 
 

Zapisywanie ustawień predefiniowanych radia  

1. Dostrój się do stacji którą chcesz zapisać 

2. Naciśnij przycisk Presets (ustawienia predefiniowane) aż symbole <> pokażą się na wyświetlaczu 

3. Przewiń za pomocą <> do wymaganego ustawienia predefiniowanego (1-8) 

4. Naciśnij i przytrzymaj Presets lub Wybierz aby zapisać stację radiową jako ustawienie 

predefiniowane. 

Uwaga: Aby nadpisać ustawienia predefiniowane radia dostrój do stacji którą chcesz zapisać i 

postępuj zgodnie z krokami opisanymi powyżej.  

 

 
 

Wybór radia jako ustawienie predefiniowane  

1. Naciśnij przycisk Presets 

2. Przewiń za pomocą <> do stacji którą chcesz przesłuchać 

3. Naciśnij Wybierz aby dostroić się do stacji. 

 

Używanie alarmów 

Radio Siesta Mi posiada dwa alarmy. Alarm włącza radio (w trybie uśpienia) i dostraja do  stacji 

radiowej FM lub cyfrowej albo za odtwarza się za pomocą sygnału. 
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Ustawianie alarmu za pomocą radia 

 
 

1. Naciśnij przycisk lub  

2. Przewiń za pomocą <> do „On” (włączony) a następnie naciśnij wybierz 

3. Przewiń za pomocą <> aby ustawić godzin alarmu i naciśnij wybierz 

4. Przewiń za pomocą <> aby ustawić minuty alarmu i naciśnij wybierz 

5. Przewiń za pomocą <> aby określić jedną z poniższych opcji częstotliwości alarmu: ‘Daily” 

(dziennie), ‘Once’ (jednorazowo), ‘Weekends’ (weekendy), Weekdays (dni powszednie) i naciśnij 

wybierz aby potwierdzić 

6. Przewiń za pomocą <> aby określić ‘FM’ lub ‘Digital’ (cyfrowe) i naciśnij wybierz aby potwierdzić. 

 

 
 

7. Przewiń za pomocą <> aby określić która stacja ma zostać odtworzona kiedy alarm wygaśnie. Masz 

możliwość ustawienia jednego z Twoich ustawień predefiniowanych lub możesz wybrać ‘last used’ 

(ostatnio użyty) aby wybrać stację której słuchałeś ostatnio. Naciśnij wybierz aby potwierdzić. 

8. Użyj przycisków Vol + i Vol- aby ustawić poziom dźwięku radia kiedy zabrzmi alarm i naciśnij 

wybierz aby potwierdzić. 

9. Jeden z symbolów alarmu pojawi się na wyświetlaczu aby pokazać że alarm został ustawiony.  

 

Ustawienie alarmu tonowego  
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1. Naciśnij przycisk lub  

2. Przewiń za pomocą <> na ‘On’ (włączony) i naciśnij wybierz  

3. Przewiń za pomocą <> aby ustawić godziny alarmu i naciśnij wybierz  

4. Przewiń za pomocą <> aby ustawić minuty alarmu i naciśnij wybierz  

5. Przewiń za pomocą <> aby określić częstotliwość alarmu i naciśnij wybierz aby potwierdzić. 

Dostępne są następujące opcje: 

- Dziennie 

- Jednorazowo 

- Weekendy 

- Dni poprzednie 

6. Przewiń za pomocą <> aby określić ‘Tone’ (ton) i naciśnij wybierz aby zapisać alarm.  

7. Jeden z symbolów alarmu pojawi się na wyświetlaczu aby pokazać że alarm został ustawiony. 

 

Przełączanie alarmu włączony/wyłączony 

1. Naciśnij przycisk alarmu ( / ) aby przełączyć alarm na włączony/wyłączony 

2. Naciśnij przycisk wybierz aż pojawi się opcja którą chcesz ustawić 

3. Jeden z symboli alarmu pojawi się podczas gdy alarm jest włączony. 

 

 
Używanie drzemki do włączonego alarmu 

1. Naciśnij przycisk drzemka aby włączyć drzemkę do włączonego alarmu na konkretny czas 

(domyślnie 9 minut). Zobacz poniższy akapit aby uzyskać więcej in formacji na temat ustawiania czasu 

drzemki. Symbol drzemki pojawi się na ekranie. 

2. Alarm włączy się ponownie w momencie gdy czas drzemki skończy się. 

 

 
 

Anulowanie włączonego alarmu 

1. Naciśnij przycisk gotowości lub przycisk lub  

2. Na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie ‘AL1 OFF’ lub ‘AL2 OFF’ które wskazuje że alarm został 

wyłączony. 

Uwaga: Jeśli nie anulujesz lub nie włączysz drzemki dla włączonego alarmu, alarm wyłączy się 

automatycznie po 60 minutach.  
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Używanie wyłącznika czasowego  

Możesz użyć wyłącznika czasowego aby wyłączyć radio po określonym upływie czasu. 

 
1. Naciśnij przycisk uśpienia aż na wyświetlaczu pojawi się czas na który chcesz ustawić wyłącznik 

czasowy (15-90 minut). 

2. Naciśnij przycisk wybierz aby ustawić wyłącznik czasowy 

3. Symbol wyłącznika czasowego pojawi się podczas gdy jest on włączony. 

 
 

Uwaga: Aby anulować funkcję wyłącznika czasowego przewiń aż zobaczysz na wyświetlaczu symbol 

‘SLP OFF’. 

 

Podstawowe opcje  

Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie  

 
 

1. Naciśnij przycisk Menu 

2. Przewiń za pomocą <> aż wyświetli się ‘display’ i naciśnij przycisk wybierz 

3. Przeglądaj opcje za pomocą przycisków przewijania  

Station (stacja) – Wyświetla nazwę stacji 

Text – Wyświetla przewijany tekst ze stacji radiowej 

Time (czas) – Wyświetla czas 

 
 

Automatyczne strojenie 
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Możesz użyć funkcji automatycznego strojenia aby automatycznie skanować nowych stacji cyfrowych 

i usuwać nieaktywne stacje. 

Uwaga: Funkcja automatycznego strojenia jest widoczna jeśli masz wybraną opcję ‘digital’ (cyfrowy) 

w źródle radia.  

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Przewiń za pomocą <> do opcji ‘autotune’ (automatyczne strojenie) i naciśnij wybierz  

3. Liczba znalezionych stacji zostanie wyświetlona podczas automatycznego strojenia 

4. Kiedy automatyczne strojenie dobiegnie końca, Radio Siesta Mi dostroi się do ostatniej stacji której 

przesłuchiwałeś.  

 

Ustawianie czasu i daty 

 
 

Czas i data dla Radia Siesta Mi jest automatycznie ustawiany za pomocą sygnału FM lub cyfrowego. 

Jeśli czas/data nie zostanie automatycznie zaktualizowany , możesz ustawić go ręcznie za pomocą 

poniższych opcji.  

Uwaga: Każda aktualizacja czasu i daty otrzymanej za pomocą sygnału FM lub cyfrowego nadpisze 

ustawienia ręczne. 

Aby ręcznie ustawić czas/datę: 

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Przewiń za pomocą <> do opcji ‘Clock’ (zegar) i naciśnij wybierz  

3. Przewiń za pomocą <> do opcji ‘set Time’ (ustaw czas) i naciśnij wybierz 

4. Przewiń za pomocą <> aby ustawić godziny i naciśnij wybierz  

5. Przewiń za pomocą <> aby ustawić minuty i naciśnij wybierz 

6. Przewiń za pomocą <> aby ustawić dzień miesiąca i naciśnij wybierz 

7. Przewiń za pomocą <> aby ustawić miesiąc i naciśnij wybierz  

8. Przewiń za pomocą <> aby ustawić rok i naciśnij wybierz aby zapisać Twoje zmiany.  
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Zmiana formatu czasu 

  
 

1. Naciśnij przycisk Manu 

2. Przewiń za pomocą <> do opcji ‘Clock’ (zegar) i naciśnij wybierz 

3. Przewiń za pomocą <> do opcji ‘12/24Hr’ i naciśnij wybierz 

4. Przewiń za pomocą <> do wymaganego formatu czasu i naciśnij wybierz.  

 

Zmiana czasu drzemki 

 
 

1. Naciśnij przycisk Menu 

2. Przewiń za pomocą <> do opcji ‘Clock’ (zegar) i naciśnij wybierz 

3. Przewiń za pomocą <> do opcji ‘Snooze’ (drzemka) i naciśnij wybierz 

4. Przewiń za pomocą <> aby ustawić czas drzemki i naciśnij wybierz aby zapisać Twoje zmiany.  

 

Zmiana języka  

 

 
 

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Przewiń za pomocą <> do opcji ‘Language’ i naciśnij wybierz  

3. Przewiń za pomocą <> do wymaganego języka i naciśnij wybierz aby zapisać zmiany.  
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Zawansowane opcje  

 

Wersja  

 
 

Naciśnij i przytrzymaj menu aby wyświetlić wersję oprogramowania na wyświetlaczu. 

 

Aktualizacja  

 
 

Skontaktuj się z działem technicznym Pure (http://support.pure.com) aby uzyskać więcej informacji 

jak zaktualizować radio Siesta Mi do ostatniej wersji  oprogramowania. 

 

Reset 

 
 

Reset radia Siesta Mi usuwa wszystkie predefiniowane zapisane stacje radiowe ustawienia alarmu, 

wyłącznika i resetuje wszystkie inne ustawienia do ustawień domyślnych. 

Aby zresetować radio Siesta Mi do ustawień domyślnych: 

1. Upewnij się że antena jest w pełni rozwinięta w pozycji pionowej 

2. Naciśnij i przytrzymaj menu aż zobaczysz wersję oprogramowania na wyświetlaczu 

3. Przewiń za pomocą <> do opcji ‘Reset’ i naciśnij wybierz.  

4. Naciśnij ponownie wybierz aby potwierdzić reset radia Siesta Mi do ustawień domyślnych.  

 

Specyfikacja techniczna  

 

Radio – Cyfrowe i FM. Produktu Wielkiej Brytanii obbierają DAB  i FM; produkty z poza Wielkiej 

Brytanii odbierają DAB/DAB+/DMB-Radio/FM w zależności od regionu 

Dźwięk – jednostka RMS 1W pełny zakres 

Złącza – 5V gniazdo zasilania mini USB (również do aktualizacji oprogramowania) 

Wymiary (mm) - 50 wysokość x 145 szerokość x 146 głębokość 

Zasilanie - 100-240V AC na 5V (800mA) DC Mini USB, zasilacz zewnętrzny 

Pobór mocy – W trybie czuwania: <1W 
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http://www.conrad.pl 

 


