
Digitální minutka KT01 
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a 

dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či 

poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání 

elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. 

Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. 

koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní 

elektronikou.  

Čelní pohled       

LCD displej 

A1: Zobrazení minut   

A2: Symbol minut / sekund   

A3: Zobrazení sekund 

B1: Tlačítko nastavení minut  

B2: Tlačítko Start/Stop  

B3: Tlačítko nastavení sekund 

Zadní pohled 

C1: Podstavec 

C2: Magnet 

C3: Přihrádka na baterie 

Napájení  

� 1 x AAA (LR03) baterie. Při vkládání baterií dbejte jejich správné polarity. 

Odpočítávání 

� Stiskněte tlačítko „minuty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pro nastavení času 

� Po nastavení času stiskněte tlačítko Start/Stop (B2) pro začátek odpočítávání. 

� Během odpočítávání bude na displeji blikat symbol „M S“. 

� Po vypršení odpočítávané doby (konečný čas 00:00) se spustí alarm. 

� Alarm lze vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Jinak se alarm po určité době vypne automaticky. 

� Stiskněte tlačítko Start/Stop (B2) pro opakované zobrazení nastavené hodnoty. 

� Stiskněte současně tlačítko „minuty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pro vynulování spínače.  

� Maximální délka odpočítávání je 100 minut. 

Časomíra 

� Stiskněte současně tlačítko „minuty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pro vynulování spínače. 

� Stiskněte tlačítko Start/Stop(B2) pro začátek měření. 

� Maximální délka měření je 100 minut. 

Vynulování 

� Stiskněte současně tlačítko nastavení minut (B1) a nastavení sekund (B3) pro vynulování nastavení celého 

spínače. 

 



CZ  

 

Likvidace odpadu:  

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na 

veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném 

případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další 

pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. 

Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou 

obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci 

dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.  

 

ZÁRUČNÍ LIST  

Výrobky značky SOLID dodává: 

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 

 

Záruka a servis: 

Záruční opravy uplatňujte u svých prodejců: 

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku 

nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené 

vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a 

kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku 

spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku 

s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………………………  

Datum prodeje:………………………….  

Razítko a podpis prodejce:…………………  

Datum reklamace:………………………  

Zjištěná závada:………………………………………………………………………………… 


