
 

 

CZ                                                                       NÁVOD K POUŽITÍ                       

WE 4125 – Cestovní rádio 

 

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.  

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. 

 

 

 

Obecné 

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte pokyny včetně záruky, 

příjmového dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem. Dáte-li toto zařízení jiným osobám, předejte jim 

také tento návod k obsluze. 

• Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti. 

Přístroj proto nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vody – například v koupelně, v blízkosti bazénu nebo ve 

vlhkém sklepě. 

• Přístroj používejte pouze k zamýšlenému účelu. 

• Při použití baterií zkontrolujte správnou polaritu a napětí. Baterie vždy vložte správným způsobem. 

• Zařízení namontujte tak, aby nebyly zakryty dostupné ventilační otvory. 

• Nikdy neotvírejte kryt přístroje. Nesprávné opravy mohou představovat značné riziko pro uživatele. 

Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen, ale nechte jej opravit odborníkem. 

• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie. 

 

 



Děti a jednotlivci 

• Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) Mimo 

dosah. 

VAROVÁNÍ! Nedovolte malým dětem hrát si s fólií, protože hrozí nebezpečí udušení! 

• Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí), které mají omezené fyzické, smyslové nebo 

duševní schopnosti a / nebo nedostatečné znalosti a / nebo zkušenosti, pokud nejsou pod dohledem osoby, 

která je odpovědná za jejich bezpečnost nebo která zná pokyny k používání přístroje. 

• Děti by měly být pod dozorem po celou dobu, aby si s přístrojem nehrály. 

 

Přehled součástí 

1 Teleskopická anténa 

2 Tlačítko MODE 

3 Tlačítko SET 

4 Ovládání TUNING 

5 Ovládání VOLUME 

6 LCD displej 

7 Přepínač zapnutí/vypnutí - ON / OFF 

8 Reproduktor 

9 SW Volič frekvenčního rozsahu 

 

Zadní strana 

Prostor pro baterie 

Závěsné oko 

 

Zamýšlené použití 

Toto zařízení se používá pro příjem rozhlasových programů. Je určen výhradně pro tento účel a může být používán 

pouze pro něj. Lze jej používat pouze způsobem popsaným v tomto návodu k použití. Zařízení nesmí být používáno 

pro komerční účely. 

Jakékoli jiné použití tohoto zařízení je považováno za rozpor se zamýšleným použitím a může mít za následek 

poškození materiálů nebo dokonce zranění osob. Firma ETV - Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH ani 

prodejce neručí za škody vzniklé v důsledku použití tohoto přístroje v rozporu s jeho určením. 

Uvedení zařízení do provozu 

• Vyberte vhodné místo pro rádio. Měl by to být suchý, neklouzavý povrch, na kterém se stroj snadno ovládá. 

• Zajistěte, aby bylo rádio dostatečně větráno! 

 

Vložení baterií 

• Otevřete víko prostoru pro baterie na zadní straně. 

• Vložte 2 baterie typu AAA / R03 1,5 V. Správně dodržujte polaritu (viz vnitřní část prostoru pro baterie)! 

• Opět zavřete bateriový prostor. 

• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili rozlití kyseliny akumulátoru. 

POZOR: 

• Nesmí být používány společně různé typy baterií nebo nové a použité baterie. 
• Baterie se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Použité baterie zlikvidujte v příslušné sběrné 

nádobě nebo u prodejce. 
VAROVÁNÍ: Nevystavujte baterie vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Nikdy nevhazujte baterie do 

ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu! 

 



Konfigurace nastavení 

Nakonfigurujte všechna nastavení tlačítkem MODE. Změňte aktuálně vybraný režim tlačítkem SET. Seznam 

jednotlivých režimů naleznete níže. 

POZNÁMKA: Během zobrazení času stiskněte tlačítko SET a zobrazí se následující nastavení: Nastavení času, data a 

sekund. Pokud během zobrazení sekund stisknete tlačítko MODE, můžete jej resetovat na nulu. 

 

Zapnutí a vypnutí zařízení 

Zapínání 

Přepněte přepínač POWER ON / OFF (7) do polohy ON. Na displeji se zobrazí aktuálně zvolená frekvence. 

 

Vypnutí 

Přepněte vypínač POWER do polohy OFF. 

 

Nastavení času a data 

Nastavení času 

1. Stiskněte tlačítko MODE (2) šestkrát. Zobrazí se hodiny a formát zobrazení. 

• A = AM (dopoledne, 12hodinové zobrazení), 

• P = PM (odpoledne, 12hodinové zobrazení), 

• H = 24hodinové zobrazení 

2. Stiskněte tlačítko SET (3), dokud se nenaprogramuje hodina v požadovaném formátu zobrazení. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka MODE. Zobrazí se minuty. 

4. Tlačítkem SET nastavte minuty. 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka MODE. 

6. Když se dvojtečka rozsvítí, stiskněte ještě jednou tlačítko SET pro dokončení zadávání. Dvojtečka bude blikat a 

zobrazí se aktuální čas. 

 

Nastavení data 

Datum je spojeno s časem. Jakmile je čas nastaven a je tak překročena datová linka, datum se také automaticky 

upraví. Doporučujeme proto nejprve nastavit čas, a pak datum. 

1. Stiskněte tlačítko MODE čtyřikrát. Zobrazí se měsíc. 

2. Tlačítkem SET nastavte měsíc. 

3. Zadání potvrďte tlačítkem MODE. Zobrazí se den. 

4. Tlačítkem SET nastavte den. Pro přepnutí do normálního režimu stiskněte tlačítko MODE třikrát. Zobrazí se čas. 

 

Funkce alarmu 

Nastavení alarmu 

1. Dvakrát stiskněte tlačítko MODE. Aktuálně nastavená hodina času budíku bude blikat. 

2. Stiskněte tlačítko SET, dokud nebude nastavena hodina. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka MODE. Blikají minuty. 

4. Pomocí tlačítek SET nastavte minuty. 

5. Stiskněte tlačítko MODE. Zobrazí se čas. 

 

Nastavení režimu alarmu 

1. Stiskněte jednou tlačítko MODE. Na displeji bude blikat nastavený čas buzení. 

2. Tlačítkem SET vyberte režim alarmu. 

• Zvukový signál po dobu 30 sekund: 

Pokud jednou stisknete tlačítko SET, na displeji se zobrazí symbol „     “. Při dosažení nastaveného času budíku zazní 

pípnutí. Pokud nestisknete žádné tlačítko, zvuk alarmu se automaticky vypne po 30 sekundách. 



• Pípnutí + funkce připomenutí: Pokud dvakrát stisknete tlačítko SET, na displeji se zobrazí symboly „      “ a „ “. Po 

dosažení nastaveného času budíku zazní pípnutí. Každou hodinu lze slyšet také individuální pípnutí. 

• Funkce připomenutí: 

Pokud třikrát stisknete tlačítko SET, na displeji se zobrazí symbol „ “. Každou hodinu můžete slyšet jednotlivé 

pípnutí. 

3. Stiskněte třikrát tlačítko MODE a přepněte do normálního režimu. Zobrazí se čas. 

 

Vypnutí alarmu před časem 

Stiskněte tlačítko MODE při poslechu zvuku alarmu, aby se alarm vypnul až do dalšího dne. 

Poslech rádia 

1. Zapněte přístroj posunutím spínače POWER ON / OFF (7) do polohy ON. Otáčejte ovladačem VOLUME, dokud 

nedosáhnete požadované hlasitosti. 

2. Vyberte požadované frekvenční pásmo. Posuňte přepínač rozsahu frekvencí (9) do požadované polohy. 

• Velmi vysoká frekvence (VHF) = FM, 

• Střední vlna (MW) = AM, 

• Krátkovlnná (SW) = SW přepínač (1 až 7) 

3. Vytáhněte teleskopickou anténu a změňte její polohu pro zlepšení příjmu. 

4. Pomocí ovladače TUNING (4) můžete naladit požadovanou stanici. Aktuálně nastavená frekvence se zobrazí na 

displeji. 

5. Po použití přístroj vypněte. 

 

Čištění a údržba 

POZOR: 

• Nepoužívejte žádné přísady ani rozpouštědla! Mohlo by dojít k poškození nápisů nebo dokonce krytu. 
• Spotřebič neponořujte do vody. 
• Veškeré stopy na povrchu mohou být setřeny lehce navlhčeným hadříkem bez jakýchkoli přísad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po uplynutí záruky: 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v 
příslušném odborném obchodě nebo opravně. 
 

 
Význam symbolu „Popelnice” 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů 
sběrny k tomu určené a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, 
ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a 
dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k 
likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Model: WE 4125 

Baterie: 2 x 1,5 V, typ AAA 

Frekvenční rozsah: 
• FM: 87,5 – 108 MHz 
• AM: 531 – 1611 kHz 
• SW 1: 5,90 – 6,20 MHz 
• SW 2: 7,10 – 7,35 MHz 
• SW 3: 9,40 – 9,90 MHz 
• SW 4: 11,60 – 12,10 MHz 
• SW 5: 13,57 – 13,87 MHz 
• SW 6: 15,10 – 15,80 MHz 
• SW 7: 21,45 – 24,85 MHz 

Čistá hmotnost: cca. 130 g 


