
Digitálna minútovka KT01 
Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a 

dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či 

poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania 

elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti 

alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu 

s vysokou vlhkosťou(napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom 

s domácou a výpočtovou elektronikou.  

Pohľad z prednej strany       

LCD displej 

A1: Zobrazenie minút   

A2: Symbol minút / sekúnd   

A3: Zobrazenie sekúnd 

B1: Tlačidlo nastavenia minút  

B2: Tlačidlo Štart/Stop  

B3: Tlačidlo nastavenia sekúnd 

Pohľad zo zadnej strany 

C1: Podstavec 

C2: Magnet 

C3: Priehradka na batérie 

Napájanie 

� 1 x AAA (LR03) batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na ich správnu polaritu. 

Odpočítavanie 

� Stlačte tlačidlo „minúty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pre nastavenie času 

� Po nastavení času stlačte tlačidlo Štart/Stop (B2) pre začiatok odpočítavania 

� Behom odpočítavania bude na displeji blikať symbol „M S“. 

� Po vypršaní odpočítavanej doby (konečný čas 00:00) sa spustí alarm. 

� Alarm sa vypne stlačením akéhokoľvek tlačidla. Inak sa alarm vypne po určitej dobe automaticky. 

� Stlačte tlačidlo Štart/Stop (B2) pre opakované zobrazenie nastavenej hodnoty. 

� Stlačte súčasne tlačidlo „minúty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pre vynulovanie spínača.  

� Maximálna dĺžka odpočítavania je 100 minút. 

Časomiera 

� Stlačte súčasne tlačidla„minúty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pre vynulovanie spínača. 

� Stlačte tlačidlo Štart/Stop(B2) pre začiatok merania. 

� Maximálna dĺžka merania je 100 minút. 

Vynulovanie 

� Stlačte súčasne tlačidlo nastavenia minút (B1) a nastavenia sekúnd (B3) pre vynulovanie nastavenia celého 

spínača. 

 



SK  

Likvidácia odpadu:  

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím 

na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v 

žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého 

odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácií: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu 

recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce 

tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja 

môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.  

ZÁRUČNÝ LIST 

Výrobky značky SOLID dodáva: 

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 

web: www.solid-czech.cz/sk/ 

Záruka a servis: 

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 

 

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. 

Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady 

spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len 

v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu 

zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu 

o zakúpenia výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.  

Typ výrobku:…………………………….  

Dátum predaja:……………………………  

Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:……………………………………………………………… 


