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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Radio DAB Pure Chronos CD serii II
Nr produktu 351605
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Instrukcje bezpieczeństwa











Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła – ognia czy grzejników.
Upewnij się, że urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację – minimum 10 cm
miejsca wokół.
Nie używaj radia w pobliżu wody.
Chroń radio przed działaniem płynów.
Nie umieszczaj na urządzeniu pojemników zawierających płyny.
Gdy radio podłączone jest do gniazdka sieciowego, jest pod napięciem nawet w trybie
standby, w którym wyświetlacz radia jest wyłączony.
W celu całkowitego odłączenia radia, konieczne jest wyjęcie wtyczki zasilania z gniazda
sieciowego.
Upewnij się, że gniazdo sieciowe jest dobrze dostępne, w wypadku potrzeby nagłego
odłączenia urządzenia od sieci.
Nie rozkręcaj radia oraz nie otwieraj jego obudowy.
Długotrwały odsłuch o wysokiej głośności z wykorzystaniem słuchawek może prowadzić do
uszkodzenia słuchu.

Przegląd elementów obsługi oraz złącz
Panel przedni

1. Ustawianie głośności
2. Lista i wybór zaprogramowanych stacji radiowych
3. Wejście do menu ustawień
4. Przełączanie między trybami DAB/FM/CD/urządzenie zewnętrzne
5. Gniazdo słuchawkowe mini jack 3,5mm
Strona 2 z 13
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
6. Lista stacji (DAB) oraz strojenie (FM)
7. Ustawienia alarmu
8. Ustawienia timera
9. Przełączanie między trybem Standby oraz On
10. Wejście audio mini jack 3,5 mm
11. Pokrętło nawigacji. Przekręć w celu dokonania wyboru, naciśnij w celu potwierdzenia wyboru

Panel górny
PowerPort – port USB do podłączenia
kompatybilnych akcesoriów USB
Odtwarzaj/Pauza/Stop

Przejdź do przodu/do tyłu.
Przytrzymaj w celu szybkiego
przewijania do przodu/do tyłu.
Przycisk drzemki

Spód
Gniazdo mini USB (typ B)
do aktualizacji

Gniazdo zasilania do podłączenia
Zawartego w zestawie zasilacza
sieciowego o napięciu 9 V/DC
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Wskazania wyświetlacza
Aktualny czas
Wskaźnik poziomu głośności

Wskaźnik siły sygnału

Wskaźnik timera i drzemki
Wskaźnik aktywnego alarmu
(1, 2, 3, 4)

Wskaźnik mono/stereo
Wskaźnik wybranego trybu
DAB/FM/CD/AUX
Menu/napisy/wyświetlacz informacji

Szybkie ustawienia
1. Rozwiń przewód antenowy i zawieś go pionowo. Następnie podłącz wtyk zasilacza sieciowego do
gniazda zasilania umieszczonego na spodzie radia:

2. Włóż zasilacz do gniazdka sieciowego:

3. Zaczekaj około 1 minutę aż radio zakończy proces automatycznego skanowania stacji DAB:
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Wybór języka
Radio Chronos CD pozwala na wybór jednego z czterech języków: angielski, niemiecki, francuski
i włoski.
1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz pozycję
"Language" i potwierdź wybór poprzez wciśnięcie pokrętła.
2. Wybierz język za pomocą pokrętła nawigacyjnego i potwierdź wybór poprzez wciśnięcie pokrętła.
Język zostanie zmieniony.

Wybór trybu pracy
Naciśnij przycisk Source i powtarzaj tę czynność aż wybrany zostanie pożądany tryb pracy:
DAB/FM/CD/Auxiliary.

Słuchanie radia DAB
Zmiana stacji
1. Naciśnij przycisk Stations a następnie za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz pożądaną stację
raiową.
2. Potwierdź wybór poprzez wciśnięcie pokrętła nawigacyjnego.

Zmiana informacji wyświetlanych na wyświetlaczu
Radio Chronos CD pozwala na wyświetlanie różnych informacji, zależnych od słuchanej stacji DAB.
Aby zmienić wyświetlane informacje:
1. Naciśnij przycisk Menu i wybierz opcję "Display"
2. Za pomocą pokrętła nawigacyjnego możesz wybrać jedną z następujących pozycji:
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Scrolling text – informacje nadawane przez słuchaną stację
Signal strength – informacja o sile sygnału DAB
Signal quality – informacja o jakości odbieranego sygnału
Date – obecna data

Automatyczne skanowanie
Jeżeli zostanie utracony sygnał stacji, lub chciałbyś zaktualizować swoją listę stacji DAB, możesz
wybrać opcję automatycznego skanowania w celu uzyskania dostępu do wszystkich dostępnych stacji
DAB. Naciśnij przycisk Menu, a następnie za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz pozycję
"Autotune" i potwierdź wybór poprzez wciśnięcie pokrętła.

Słuchanie radia FM
Zmiana stacji
Aby zmienić słuchaną stację radiową, naciśnij przycisk Stations, a następnie użyj pokrętła
nawigacyjnego w celu dokonania zmiany.
Podczas pracy w trybie FM są dwie możliwości strojenia stacji – ręczna (manual) oraz automatyczna
(seek).
Ręczna – za pomocą pokrętła nawigacyjnego zmienia się w górę/dół wybraną częstotliwość co 0,05Hz
Automatyczna – za pomocą pokrętła nawigacyjnego zmienia się stację radiową na
następną/poprzednią dostępną
Radio Chronos CD jest domyślnie ustawione na strojenie automatyczne.

Aby zmienić sposób strojenia stacji, naciśnij przycisk Menu, a następnie przejdź do opcji "FM tuning
mode".

Zmiana informacji wyświetlanych na wyświetlaczu
Radio Chronos CD pozwala na wyświetlanie różnych informacji, zależnych od słuchanej stacji FM.
Aby zmienić wyświetlane informacje:
1. Naciśnij przycisk Menu i wybierz opcję "Display"
2. Za pomocą pokrętła nawigacyjnego możesz wybrać jedną z następujących pozycji:
Radio text – informacje nadawane przez słuchaną stację
Date – obecna data
Strona 6 z 13
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

Tryb FM Stereo
Wybierz tryb sygnału Stereo (domyślnie) lub Mono – gdy sygnał stereo jest słaby, zmiana na sygnał
mono może poprawić czystość dźwięku.
Aby zmienić tryb, naciśnij przycisk Menu, a następnie przejdź do opcji ”FM stereo mode".

Słuchanie płyty CD
Radio Chronos CD pozwala na odtwarzanie tradycyjnych płyt audio CD, CD-R oraz CD-RW.
Przed odtwarzaniem płyty CD, usuń taśmę przylepną zabezpieczającą klapkę odtwarzacza, a także
wyjmij kartę zabezpieczającą napęd CD z komory napędu.

Odtwarzanie płyty audio

Odtwarzanie

Pauza

Stop
Wyświetlana jest ilość utworów i łączny czas
odtwarzania.
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Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Za pomocą pilota zdalnego sterowania możliwe jest kontrolowanie wszystkich funkcji radia
Chronos CD.
Menu – przejście do ustawień radia

+ / - zmiana stacji/strojenia DAB/FM

zmiana głośności
odtwarzanie/pauza
przejdź do przodu/do tyłu. Przytrzymaj
w celu szybkiego przewijania do przodu/do tyłu.
wycisz
stop
losowo
powtarzaj – obecny utwór/wszystkie utwory
/wyłącz powtarzanie

Odtwarzanie zewnętrznych urządzeń
Do radia Chronos CD, poprzez gniazdo
wejściowe audio mini jack 3,5 mm, możesz
podłączyć
zewnętrzne
urządzenia,
np.
odtwarzacze
MP3.
Dostosuj
głośność
odtwarzania za pomocą przycisków zmiany
głośności radia, wybór słuchanych utworów
kontroluj
za
pomocą
podłączonego
odtwarzacza.
Strona 8 z 13
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

Wybór zaprogramowanych stacji (tylko w trybach DAB i FM)
Zapisuj do 15 stacji DAB i 15 stacji FM, w celu szybkiego dostępu do ulubionych programów.

Zapisywanie stacji
1. Wybierz/nastrój pożądaną stację radiową, a następnie przytrzymaj przycisk Preset aż na ekranie
zostanie wyświetlona informacja "preset store".
2. Za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz numer, pod którym chciałbyś zapisać wybraną stację.
3. Wybór zatwierdź poprzez wciśnięcie pokrętła nawigacyjnego. Na ekranie zostanie wyświetlone
potwierdzenie zapisania stacji, np. "Preset 1 saved".

Wybór zapisanej stacji
Aby rozpocząć słuchanie jednej z zaprogramowanych stacji, naciśnij przycisk Preset, aby przejść do
spisu stacji "preset recall". Wybierz pożądaną stację za pomocą pokrętła nawigacyjnego. Wybór
zatwierdź poprzez wciśnięcie pokrętła.

Ustawienie zegara
Radio Chronos CD automatycznie ustawi czas na podstawie dostępnego sygnału DAB lub FM. Jeżeli
żaden sygnał nie jest dostępny, w każdej chwili można przejść do ustawień ręcznych zegara. W tym
celu z menu ustawień wybierz opcję "Clock". Ustaw format godziny na 12 lub 24 godzinny, wybierz
datę, a także format daty (dzień-miesiąc-rok lub miesiąc-dzień-rok).

PowerPort
Radio Chronos CD posiada port zasilania USB PowerPort, który pozwala na ładowanie urządzeń USB,
takich jak wentylatory, smartfony. W niedługim czasie w ofercie PURE dostępne będą również
dodatkowe akcesoria dedykowane do współpracy z portem zasilania PowerPort.
Uwaga: PowerPort nie współpracuje z hubami USB.
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Ustawienie alarmów
Radio Chronos CD pozwala na ustawienie 4 alarmów. Gdy alarm jest aktywowany, w trybie Standby
uruchamia radio DAB/FM, rozpoczyna odtwarzanie płyty CD (jeżeli jest umieszczona w odtwarzaczu)
lub odtwarza przerywany sygnał alarmu.

Ustaw alarm
1. Naciśnij przycisk Alarm i powtarzaj tę czynność w celu wybrania numeru alarmu. Zostanie
rozpoczęte ustawianie alarmu.

2. Za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz następujące opcje alarmu:
 On/Off – włączenie lub wyłączenie alarmu
 On time – wybierz godzinę, o której alarm ma zostać aktywowany (godzina:minuta)
 Source – wybierz tryb pracy, jaki ma zostać uruchomiony po aktywowaniu alarmu
(DAB/FM/CD lub dźwięk alarmu)
 Last Used/Preset - dla trybu DAB i FM, wybierz stację, która ma zostać włączona przy
aktywacji alarmu. "Last Used" uruchomi ostatnio używaną stację, "Preset" pozwoli na wybór
stacji spośród zaprogramowanych.
 Once – alarm będzie aktywowany jeden raz, o wybranej godzinie i nie będzie powtarzany
 Daily – alarm będzie aktywowany każdego dnia
 Weekdays – alarm będzie aktywowany w dni robocze (poniedziałek-piątek), każdego
tygodnia
 Weekends – alarm będzie aktywowany jedynie w weekendy (sobota-niedziela)
Na koniec ustaw głośność alarmu (wskazanie widoczne na wyświetlaczu) za pomocą pokrętła
nawigacyjnego. Wybór zatwierdź poprzez wciśnięcie pokrętła.
To wszystko! Obecnie możesz zobaczyć które alarmy są włączone na podstawie informacji
widocznych na ekranie przy ikonie alarmów.
Przykładowo, gdy włączony jest alarm numer 1:

Drzemka
Gdy dźwięk alarmu jest aktywny, naciśnij przycisk Snooze aby wyciszyć alarm na 10 minut (czas
ustawiony domyślnie). Pozostały czas drzemki, po którym alarm zostanie ponownie aktywowany, jest
wyświetlany na dole ekranu. Przytrzymaj przycisk Snooze aby anulować drzemkę.
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Zmiana czasu drzemki
Możesz ustawić czas drzemki, po którym alarm jest ponownie aktywowany. W tym celu naciśnij
przycisk Menu, a następnie wybierz opcję "Snooze time". Za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz
czas drzemki z przedziału 5-30 minut.

Wyłączenie alarmu
Gdy dźwięk alarmu jest aktywny, możesz nacisnąć przycisk Standby lub Alarm, aby wyłączyć alarm
i przejść do trybu Standby.

Użytkowanie timera
Funkcja timera pozwala na wyłączenie odtwarzania i przejście do trybu standby po wybranym czasie.
Naciśnij przycisk Sleep i powtórz tę czynność w celu wybrania pożądanego czasu timera
(wyłączony/15/30/45/60/90 minut). Wybór potwierdź poprzez naciśnięcie pokrętła nawigacyjnego.

Timer jest aktywny

Wyłączenie timera
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sleep przez 2 sekundy.

Główne ustawienia
Ustawienia dźwięku
W celu zmiany ustawień poziomu basów
i wysokich tonów, naciśnij przycisk Menu,
a następnie wybierz opcję ”Audio". Następnie
przechodząc do funkcji "Bass" lub "Treble"
zmień ustawienia w zakresie od -3 do +3,
potwierdzając wybór wciśnięciem pokrętła
nawigacyjnego.
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Podświetlenie wyświetlacza
Aby dostosować jasność wyświetlacza radia, naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz opcję
"Backlight". Menu ustawień podświetlenia posiada dwie opcje:
Timeout – ustaw czas, przez który ekran pozostanie
podświetlony po naciśnięciu przycisku. Ustawienie
podświetlenia można wybrać jako zawsze włączone (On) lub
czasowe, do 180 sekund.
Level – ustaw intensywność podświetlenia ekranu w zakresie
1-5 lub w tryb Auto(domyślnie). W trybie Auto, intensywność
podświetlenia ekranu będzie dostosowywana automatycznie,
za pomocą czujnika światła zainstalowanego w radiu.

Wersja oprogramowania i aktualizacje
Aby sprawdzić jaką wersję oprogramowania posiada twoje
radio, naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz opcję "SW
version". Na ekranie zostanie wyświetlona obecna wersja
oprogramowania. Naciśnij jakikolwiek przycisk, aby wyjść.
Aktualizacje oprogramowania mogą zostać wydane w celu rozszerzenia funkcjonalności i zwiększenia
wydajności działania. W celu zaktualizowania urządzenia, naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz
opcję "Software upgrade". Dalej postępuj zgodnie z wyświetlanymi informacjami dotyczącymi
aktualizacji. Zarejestruj swój produkt i podaj adres mailowy w celu otrzymywania informacji o
najnowszych aktualizacjach, lub odwiedź naszą stronę: http://support-uk.pure.com/
Uwaga: Do aktualizacji wymagazy jest komputer z systemem Windows XP/Vista i odpowiedni kabel
USB (Nie zawarty w zestawie)

Porady i wskazówki
 Na ekranie wyświetlana jest informacja "No stations available"
Sygnał DAB nie jest wystarczająco silny, aby odbierać stacje. Sprawdź, czy antena jest całkowicie
rozwinięta, a następnie wykonaj autoskanowanie w celu wyszukania stacji. Spróbuj zmienić położenie
anteny lub radia.
 Ekran jest ciemny
Sprawdź ustawienia podświetlenia ekranu.
 Awaryjny sygnał alarmu
Jeżeli ustawisz tryb alarmu na CD, jednak zapomnisz włożyć płytę do odtwarzacza, dźwięk alarmu
zostanie awaryjnie ustawiony na sygnał przerywany.
 Zresetowanie urządzenia
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Zresetowanie urządzenia spowoduje skasowanie wszystkich zapisanych stacji radiowych, ustawień
alarmów, a także przywróci wszystkie ustawienia radia do ustawień fabrycznych. Aby wykonać reset
urządzenia:
1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz opcję "Factory reset".
2. Wybierz <Yes> i potwierdź wybór poprzez naciśnięcie pokrętła nawigacyjnego.

 Skróć listę stacji
Nazwy niedostępnych stacji DAB są poprzedzane znakiem "?"
(np. ?Rock radio). Aby skrócić listę stacji o niedostępne pozycje:
1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz opcję "Trim
stations".
2. Wybierz <Yes> i potwierdź wybór poprzez naciśnięcie
pokrętła nawigacyjnego.

Dane techniczne
Specyfikacja:

Stereofoniczne radio cyfrowe odbierające pełny zakres III DAB oraz FM.
Spełnia normę ETSI EN 300 401, umożliwia dekodowanie sygnału DAB i DAB+
o przepustowości 320kbps. Wspiera FM RDS oraz RadioText. (DAB+ dostępny
jest jedynie w niektórych regionach)
Odtwarzacz CD:
Odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW
Zakres częstotliwości: DAB zakres III 174-240 MHz, FM 87,5-108 MHz
Głośniki:
2 x 5 W z regulacją głośności
Złącza wejściowe:
gniazdo zasilania 9 V/DC; gniazdo AUX mini jack 3,5 mm; gniazdo mini USB
typu B do aktualizacji oprogramowania
Złącza wyjściowe:
gniazdo słuchawkowe stereo mini jack 3,5 mm; złącze USB PowerPort dla
urządzeń USB (5 V, maksymalnie 500 mA)
Pamięć:
15 stacji radiowych DAB, 15 stacji radiowych FM
Wyświetlacz LCD:
ekran LCD w formacie 16 x 2 znaków, duży zegar, ikony funkcyjne, czujnik
światła
Zasilanie:
zasilacz sieciowy 100-240 V/AC na 9 V/DC (w zestawie)
Atesty:
certyfikat CE, zgodność z EMC i dyrektywą niskonapięciową LDV
(2004/108/EC and 2006/95/EC)
Wymiary:
125 x 195 x 185 mm (Wysokość x Szerokość x Głębokość)
Antena:
dołączona antena przewodowa
Zdalne sterowanie:
pilot zdalnego sterowania na podczerwień
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