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MRC 4142 – RADIO BUDÍK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Všeobecné bezpečnostní pokyny 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním 
listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj 
předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 
• Aby se zamezilo riziku vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neměl by byt přístroj vystavován působení deště 
nebo vlhkosti. Přístroj neprovozujte v bezprostřední blízkosti vody (např. Koupelny, bazény, vlhké sklepy). 
• Přístroj používejte jen v souladu s jeho zamyšleným účelem. 
• Přístroj připojujte jen do předpisově instalované zásuvky. Mějte na paměti, že uvedené napětí musí souhlasit s napětím v 
zásuvce. 
• Při používaní externích síťových adapterů dbejte na správnou polaritu a napětí, baterie vkládejte vždy ve správné poloze. 
• Přístroj instalujte tak, aby větrací otvory nebyly zakryty. 
• Nikdy neotvírejte skříň přístroje. V důsledku neodborné opravy mohou uživateli vzniknout značná rizika. V případě 
poškozeni přístroje, zejména pak síťového kabelu, neuvádějte přístroj do provozu, nýbrž jej nechte opravit odborníkem. 
Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska možného poškozeni. 
• Poškozeny síťový kabel smi byt nahrazen rovnocenným kabelem a práce může byt provedena pouze výrobcem, naši službou 
zákazníkům nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo možnému nebezpečí. 
• Nebudete-li přístroj používat po delší dobu, vytáhnete zástrčku ze zásuvky, přip. vyjměte baterie.  
 
Děti a slabé osoby 

• Z důvodu zajištěni bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, 

styropor atd.). 
VYSTRAHA! 
Zabraňte tomu, aby si male děti hrály s folii. Hrozí nebezpečí udušeni! 

• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně děti) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními 

vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a/nebo nedostatkem znalosti, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba 
odpovědna za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat. 

• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehraji. 

 
Zvláštní bezpečnostní upozorněni 

• Přístroj nepoužívejte na příliš horkých, chladných, prašných či vlhkých místech. 

• Pro přístroj vyberte vhodné stanoviště, vhodný by byl suchy, rovny, nekluzký povrch, na kterém byste mohli přístroj dobře 
obsluhovat. 

• Dbejte na to, aby byl přístroj dostatečně větraný! 

• Větrací otvory nezakývejte předměty, jako jsou časopisy, ubrusy, záclony atd. 

• Zástrčky či kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. 
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• Udržujte vzdálenost mezi síťovým kabelem a topným tělesem. 

• Nikdy na elektricky kabel nepokládejte těžký předmět. 

• Přístroj neumisťujte v blízkosti vaz s květinami, koupelnových van, umyvadel atd. Pokud se do přístroje dostane kapalina, 

může to vest k vážným škodám. 
 
Uvedeni do provozu 
Zástrčku zastrčte do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz. 
Naladěni rozhlasového vysilače 
1. Nastavte spínač volby pásma do polohy FM či AM podle toho, jaké frekvenční pásmo byste chtěli poslouchat. 
VKV = FM, Střední vlny = AM. 
2. Otočte funkční spínač do polohy ON. 
3. Otočte regulátor laděni, abyste nastavili vysílací stanici. Stupnice stanic zobrazuje naladěnou frekvenci. 
4. Pokud je příjem příliš slabý, změňte polohu vysunuté antény, abyste příjem zlepšili. 
5. Pro příjem vysílaní v pásmu středních vln je přistroj vybaven integrovanou anténou. Přistroj lze vyrovnat změnou polohy na 
vysílací stanici. 
 
 

Přehled tlačítek  
 
1. tlačítko hlasitosti 
2. tlačítko sleep (zpožděné vypnutí) 
3. tlačítko hlasitosti 
4. tlačítko preset 
5. tlačítko snooze 
6. tlačítko nastavení frekvence 
7. tlačítko paměti 
8. tlačítko ON/OFF 
9. tlačítko nastavení frekvence  
10. Symbol pro nastavení alarmu 
11. symbol pro nastavení alarmu  
12. symbol zapnutého rádia (FM) 
13. LED displej 
14. symbol pro nastavení zpožděného vypnutí 
15. symbol pro nastavení (SNOOZE) 
 
  
Vloženi baterii (baterie nejsou součástí dodavky) 
Dojde-li k výpadku v dodávce elektrického proudu nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky, budou provedena nastaveni 
zachovaná, jestliže bude vložena baterie pro zajištění rezervní dodavky proudu. 
1. Na spodní straně otevřete přihrádku na baterie. 
2. Připojte ke kontaktům baterii AAA/R03 1,5 V. Dbejte na správnou polaritu. 
3. Přihrádku pro baterii opět zavřete. 

4. Nebude-li přístroj delší dobu používán, vyjměte, prosím, baterii z přístroje, aby se tak předešlo eventuálnímu “vytečeni” 

bateriové kyseliny. 
 

Hlasitost 
Pomoci regulátoru hlasitosti VOL můžete nastavit požadovanou hlasitost. Nastaveni času (24 hod.) 
Hodiny: Stiskněte současně tlačítko TIME a tlačítko HR. 
Minuty: Stiskněte současně tlačítko TIME a tlačítko MIN. 
 
Vypnutí 

Přístroj je vypnutý, jestliže se přepínač funkci nachází v poloze “OFF“. 

 
Funkce buzení 
Nastavení času buzeni (24 hod.) 
Hodiny: Stiskněte současně tlačítko AL a tlačítko HR. 
Minuty: Stiskněte současně tlačítko AL a tlačítko MIN. 
Buzení rozhlasovým vysíláním 
Po nastavení času buzení a naladěni zvolené rozhlasové stanice posuňte přepínač funkcí do polohy AUTO. Na displeji svítí u 

„AUTO“ jeden bod. 
 

Zpožděné vypnutí (SLEEP) 
Funkci zpožděného vypnuti můžete využit tehdy, jestliže se přepínač nachází v poloze AUTO nebo OFF. 
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• Stisknutím tlačítka SLEEP  se rádio po 59 minutách vypne. Čas vypnutí lze nastavit pomoci současného stisknutí tlačítek 

SLEEP a HR, resp. MIN. 

• Stisknutím tlačítka SNOOZE  může byt tato funkce opět zrušena. 
 

Čištění 

• Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem a nepoužívejte žádné přísady. 

• Přístroj nikdy neponořujte do vody. 
 
 
 

Technické údaje 
Model: ..............................................................................................................MRC 4142 
Pokrytí napětí: ................................................................................................ 220-240 V, 50 Hz 
Příkon: ............................................................................................................. 2,6 W 
Napájení:…………………………………………………………………………………………………….. DC 5V, 250 mA 
Frekvenční pásmo:………………………………………………………………………………………. FM 87,5, 108 MHz 
Baterie: ............................................................................................................ 2 x 1,5 V, AAA, R03 
Třída ochrany: ....................................................................................................ΙΙ 
Čistá hmotnost: ................................................................................................ cca 0,33 kg 
 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťově bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. Vyhrazujeme si technické změny! 

Vyznám symbolu „Popelnice“ 

Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte 
určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným 
negativním dopadům na životni prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit v důsledku nesprávně likvidace. 
Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnoceni starých elektronických a elektrických přístrojů. 
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního 
úřadu. 
 
 
 


