
 

 

 

CZ                                                                         NÁVOD K POUŽITÍ 

MRC 4150 – RÁDIOBUDÍK 

 
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni. 
 
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 být přístroj vystavován působení deště 
nebo vlhkosti. Přístroj neprovozujte v bezprostřední blízkosti vody (např. v koupělně, u bazéni, ve vlhkých sklepech). 

• Přístroj používejte jen v souladu s jeho zamyšleným účelem. 

• Přístroj připojujte jen do předpisově instalované zásuvky. Mějte na paměti, že uvedené parametry musí souhlasit s 
parametry v zásuvce. 

• Při používaní externích síťových adaptérů 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, ale jej nechte opravit odborníkem. Síťový 
kabel pravidelně kontrolujte z hlediska možného poškození. 

• Poškozený síťový kabel smí být nahrazen pouze vhodným kabelem a práce může být provedena pouze výrobcem, naším 
zákaznickým servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo možnému nebezpečí. 

• Nebudete-li přístroj používat po delší dobu, vytáhnete zástrčku ze zásuvky, příp. vyjměte baterie.  
 
Děti a slabé osoby 

• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové obaly, kartony, 
atd.). 

 
VÝSTRAHA! 
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 

• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními 
vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba 
odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat a porozuměli jim. 

• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají. 
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Zvláštní bezpečnostní upozornění 

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

• Pro přístroj vyberte vhodné stanoviště, vhodný je suchý, rovný, 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 nebo kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. 

• Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi síťovým kabelem a topným tělesem. 

• Nikdy na elektrický kabel nepokládejte těžký předmět. 

• Přístroj neumisťujte v blízkosti vaz s květinami, koupelnových van, umyvadel atd. Pokud se do přístroje dostane kapalina, 
může to vést k vážným škodám či zraněním. 

 
Přehled komponent  
1. SNOOZE/SLEEP tlačítko 
2. TIME SET/M+ tlačítko 
3. HOUR/TU- tlačítko 
4. AL1/VOL- tlačítko 
5. ON/OFF tlačítko 
6. FM/AM/AUX tlačítko 
7. AL2/VOL+ tlačítko 
8. MIN/TU+ tlačítko 
9. DISPLAY HIGH/LOW/OFF tlačítko 
10. Kontrolka pro zapnuté rádio (FM) 
11. Kontrolka pro zapnutý alarm funkce 2          (Buzzer) 
12. Kontrolka pro zapnutý alarm funkce 2         (Rádio) 
13. LED displej 
14. Kontrolka pro zapnutý alarm funkce 1       (Rádio)  
15. Kontrolka pro zapnutý alarm funkce 1        (Buzzer) 
16. Kontrolka pro zapnuté rádio (AM) 
 
 
Zadní strana (není zobrazena) 
DC 5V napájecí konektor 
AUX IN jack (3,5mm stereo jack) 
Dipólová anténa 
 
Spodní strana (není zobrazena) 
Prostor pro baterie (záložní zdroj) 
 
První použití 

• Vyberte vhodné suché místo pro umístění zařízení. Ideálně neklouzavý a hladký povrch. 

• Ujistěte se, že zařízení je dostatečně větráno. 

• Pokud je na zařízení ochranná fólie, odstraňte ji. 
 
Napájení 
1. Ujistěte se, že parametry zásuvky odpovídají požadovaným parametrům zařízení. 
2. Pokud ano, připojte el. kabel ke správně nainstalované el. zásuvce. 
3. Připojte zařízení k napájecímu zdroji zapojením konektoru napájecího zdroje do zdířky "DC 5 V". 

 
UPOZORNĚNÍ: 

• Toto zařízení by mělo být používáno pouze z dodaným napájecím kabelem. Tento kabel by neměl být používán pro jiná 
zařízení. 

• Používejte pouze 5V napájecí zdroj. Jiný zdroj by mohl zařízení poškodit. 
 
POZNÁMKA: 

• Odpojte síťový napáječ po delší dobu nepoužívání. 

• Pokud jste nevložili záložní baterii, čas a paměť zařízení budou ztraceny jakmile se přeruší napájení. 
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Vložení záložní baterie 
(Baterie nejsou součástí balení) 
V případě výpadku el. proudu nebo pokud je zařízení odpojeno od napájení, nastavení zůstane zachováno pouze v případě, že 
jsou vloženy záložní baterie. 
1. Otevřete prostor pro baterie ze spodní strany. 
2. Vložte 2 baterie typu AAA/R03 1,5 V. Zkontrolujte správnou polaritu. 
3. Zavřete prostor pro baterie. 
 
VAROVÁNÍ: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, požáru apod. Nebezpečí výbuchu! 
 
UPOZORNĚNÍ: 

• Z baterií mohou vytékat kyseliny akumulátoru. Pokud je přístroj delší dobu mimo provoz, vyjměte baterie. 

• Odlišné typy nebo používání nových a již používaných baterií není možné používat. Vždy používejte stejné baterie a vždy je 
vyměňujte společně. 

• Baterie nesmí být likvidovány společně s domácími odpady. Použité baterie zlikvidujte v příslušném sběrném koši nebo je 
odneste zpět prodejci. 
 

USB nabijecí port 
Přes tento port můžete nabíjet Váš chytrý telefon. Použijte USB kabel ze svého chytrého telefonu a použijte ho k nabíjení. 
 
POZNÁMKA: 

• Vzhledem k různým typům chytrých telefonů, které jsou nabízeny a vzhledem k jejich různým kapacitám akumulátorů je 
potřeba počítat s tím, že délka nabíjení může být u každého telefonu jiná. 

• Přehrávání zvukových souborů přes tento konektor není možné. 
 
Provoz 
Zapnutí/vypnutí zařízení 

• Zařízení můžete přepínat mezi pohotovostním a rádiovým režimem tlačítkem ON / OFF. Kontrolka vedle "FM" nebo "AM" se 
rozsvítí v režimu rádia. 

• Ke kompletnímu odpojení od el. sítě dojde v případě, že vypnete zařízení a odpojíte napájecí kabel ze zásuvky. 
 
Hlasitost 
Stisknutím tlačítek AL1/VOL- nebo AL2/VOL+ můžete upravovat hlasitost. 
 
Tlačítko FM/AM/AUX 
Stisknutím tlačítka FM/AM/AUX zvolíte požadovaný mód provozu, ten se pak zobrazí na displeji. 
 
Podsvícení displeje 
Pro nastavení jasu displeje použijte tlačítko DISPLAY / HIGH / LOW / OFF. Vyberte ze: světlý, tmavý, vypnutý. 
 
Nastavení času (v pohotovostním režimu) 
1. Držte tlačítko TIME SET/M + stisknuté po krátkou dobu. Indikátor času začne blikat. 
2. Nastavte hodiny tlačítkem HOUR/TU - a minuty tlačítkem MIN/TU +. 
 
POZNÁMKA: Pokud nestlačíte tlačítko během 4 sekund, nastavení bude automaticky přijato. 
 
Tlačítko SNOOZE/SLEEP (Odložené vypnutí) 
Po zapnutí přístroje můžete nastavit čas, po kterém se přístroj přepne do pohotovostního režimu. Nastavte čas v intervalech 10 
minut od 90 do 10 minut. Přístroj se po uplynutí nastaveného času automaticky vypne. 
1. Zmáčkněte tlačítko. Na displeji se objeví oznámení "90". 
2. Opakovaným stisknutím tlačítka zkracujete čas v krocích po 10. Nastavení "OFF" deaktivuje funkci. 
 
Chcete-li zjistit zbývající čas, krátce stiskněte tlačítko. 
 
POZNÁMKA: Aktivovaná funkce nemusí být z technických důvodů zobrazena na displeji. 
 
Mód rádia 
1. Plně rozviňte anténu. 
2. Vyberte požadované frekvenční pásmo opakovaným stisknutím tlačítka FM / AM / AUX. Na displeji se vedle položky FM 

(frekvenční modulace) nebo AM (střední vlny) rozsvítí dotyk. 
3. Hledání rádiových stanic:  
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Krátce stiskněte tlačítka MIN / TU + / HOUR / TU -, dokud nenajdete stanici, kterou hledáte. 
Přednastavená stanice: Stiskněte tlačítko TIME SET / M + stisknuté přibližně na cca. 3 sekundy. 
Pomocí tlačítek MIN / TU + / HOUR / TU - vyberte přednastavené místo. Nastavte ještě jednou tlačítko TIME SET / M +. Stanice je 
přednastavena. 
 
POZNÁMKA: Pokud je příjem příliš slabý a přijatá stanice je rušivá, snažte se zlepšit příjem změnou polohy a odvíjením antény. 
 
Vybrání přednastavené rozhlasové stanice 
Během provozu rádia opakovaně stiskněte tlačítko TIME SE /M +. Zvolí se jedna přednastavená stanice za druhou. 
 
Funkce alarmu 
Hlavní informace 

• Chtěli byste se probudit rádiem? Nastavte správnou hlasitost a stanici před vypnutím a zařízení se zapne v požadovaný čas 
s naposledy nastavenou stanicí a hlasitostí. 

• Po dosažení doby budíku blikají kontrolky. 
 
Nastavení času budíku (v pohotovostním režimu) 
Můžete nastavit dva časy budíku. Postupujte následovně: 

• Držte tlačítko AL1/VOL- přibližně 3 vteřiny. Kontrolka začne blikat. 

• Nastavte hodiny budíku tlačítkem HOUR/TU- a minuty tlačítkem MIN/TU+. 

• Poté použijte tlačítko AL1-VOL- ke zvolení, jak chcete vzbudit. Vyberte z: 

• Buzzer  
Při dosažení doby budíku se ozve bzučák. Hlasitost bzučáku nelze upravit. 

• Poslední poslouchané rádio  
Jakmile se zobrazí nastavený čas budíku, rádio se zapne. Poslední naladěná stanice FM se bude přehrávat na 
poslední nastavenou hlasitost. 

4.    Po nastavení se provede bliknutí zvoleného času budíku cca. 3 sekundy. Čas alarmu je uložen. Zobrazí se aktuální čas. 
 
Pro nastavení druhého času budíku opakujte výše uvedené kroky tlačítkem AL2 / VOL +. 
 
POZNÁMKA: 

• Pokud nestlačíte tlačítko během 4 vteřin, nastavení je automaticky přijato. 

• Po uplynutí cca. 60 minut a přístroj se vypne. 
 
Vypnutí budíku 
Chcete-li alarm vypnout až do následujícího dne, stiskněte tlačítko ON / OFF. 
 
Automatický interval alarmu 
Automaticky nastavenou funkci alarmu lze vypnout přibližně na 9 minut tlačítkem SNOOZE / SLEEP. 
 
Deaktivace funkce alarmu (v pohotovostním režimu) 
Stiskněte tlačítko AL1/VOL- nebo AL2/VOL+ dokud kontrolka buzzeru nebo rádia nezhasnou. 
 
AUX-IN jack 
Pro připojení externích přehrávačů např. MP3 přehrávačů, smartphonů, tabletů atp. 
1. Připojte externí zařízení přes AUX-IN s 3,5mm jack konektorem. 
2. Stiskněte FM/AM/AUX dokud se na neukáže AUX na displeji. 
3. Budete slyšet přehrávání zvuku z externího zařízení prostřednictvím reproduktoru. Pomocí tlačítek AL1 / VOL - / AL2 / VOL + 

nastavte hlasitost. Ovládací tlačítka nejsou k dispozici. 
4. Další informace naleznete v příručce pro externí zdroj audia. 
 
POZNÁMKA: Nastavte hlasitost externího zařízení na požadovanou zvukovou úroveň. 
 
Čištění 
UPOZORNĚNÍ: Neponořujte přístroj do vody. 

• Odpojte zařízení od el. sítě před čištěním. 

• Zařízení vyčistěte měkkým navlhčeným hadříkem bez čisticích prostředků. 
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Řešení problémů 

Problém Příčina Řešení 

Zařízení nelze spustit Jednotka je blokována Odpojte zařízení od el. sítě na 5 sekund. 
Poté znovu připojte. 

Budík nelze slyšet Hlasitost je příliš nízká Zvyšte hlasitost. 
 
 

Technické údaje 
Model: ..............................................................................................................MRC 4150 
Napájení: ......................................................................................................... DC 5 V, 1A 
Příkon: ............................................................................................................. 5 W 
Frekvenční pásmo:………………………………………………………………………………………. FM 87,5, 108 MHz 
                                  ………………………………………………………………………………………. AM 522, 1620 kHz 
Baterie: ............................................................................................................ 2 x 1,5 V, AAA, R03 
Čistá hmotnost: ................................................................................................ cca 0,34 kg 
 
Externí napájecí adaptér 
Vstup: ................................................................................................................ AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,18 A 
Výstup: .............................................................................................................. DC 5 V/1 A 

Polarita: .............................................................................................................  
Třída ochrany: .................................................................................................... II 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 


