
Nástěnné hodiny TA02 
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.  

Návod k použití 

Vlastnosti: 

� Rádiem řízené hodiny, DCF signál 

� Kalendář až do roku 2069. 

� Volitelný formát zobrazení hodin 12/24. 

� Kalendář zobrazen na displeji. 

� Denní budík se vzrůstající intenzitou alarmu. 

� Volitelné zobrazení dne v týdnu v 8 jazycích. 

� Rozsah měření: 

Vnitřní teplota:  0°C ~ +50°C; ± 1% 

Vlhkost:   20 % ~ 99 %; ± 5% 

� Napájení: 3 x C (LR14) DC 1,5 V 

� Rozměry: 410 x 270 x 43 mm 

Čelní pohled 

 A1: Rádiem řízené hodiny.   

A2: Teplota 

A3: Datum a den v týdnu   

A4: Symbol rádiového signálu  

A5: Symbol budíku    

A6: Vlhkost 

B1: „SNOOZE“ (opakované buzení)  

B2: „MODE“ (režim), „SET“ (nastavení) 

B3: „+“ „12/24H“   

B4: „-„ „°C/F“ 

B5: „ALARM ON/OFF“ (zapnutí/vypnutí budíku)  

� Zadní pohled 

D1: Zdířky pro upevnění na zeď  

D2: Stojan.  

D3: Oddíl pro vložení baterií  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádiem řízený čas: 

� Po vložení nových baterií přístroj automaticky vyhledává DCF signál (na displeji bliká symbol ) 

� Přístroj automaticky provádí synchronizaci času podle signálu vždy v 03:00 pro zobrazování 

přesného času. Pokud synchronizace selže, vyhledávání signálu ustane (zmizí symbol z LCD 

displeje) a opakuje se znovu v 04:00, 05:00, 06:00 atd. 

� Manuální synchronizaci lze spustit stiskem a podržením tlačítky  (B4) po dobu 2 sekund. Pokud 

nedojde k úspěšnému příjmu signálu do 10 minut, vyhledávání je ukončeno (symbol  zmizí z 



displeje). Vyhledávání se opakuje znovu v následující hodině, např. pokud byl signál neúspěšně 

vyhledáván v 08:20, bude se vyhledávání opakovat v 09:00. 

� Stiskněte a podržte tlačítko  (B4) po dobu 3 vteřin pro ukončení vyhledávání. 

� Symbol rádiového řízení hodin: 

Blikající symbol  značí vyhledávání signálu DCF. Symbol  značí úspěšný příjem signálu. Symbol DST 

se zobrazí, pokud signál DCF zahrnuje signál DST. 

Ruční nastavení času 

� Stiskněte a přidržte tlačítko „MODE“ (B2), dokud nezačne blikat číslice hodin. 

� Stiskněte tlačítko „+“(B3) nebo „-„ (B4) pro nastavení hodin, minut, sekund, roku, pořadí měsíc/den, 

měsíce, data, jazyka dnů a časového pásma.  

� Stiskněte tlačítko „MODE“ (B2) pro potvrzení každé nastavené hodnoty. 

� Pro zobrazení dne v týdnu je na výběr z 8 jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, 

italština, nizozemština, dánština a ruština. Podle zvoleného jazyka se zobrazuje příslušná zkratka pro 

den v týdnu. 

� Časové pásmo se používá v zemích, kde je k dispozici signál DCF a jejichž časové pásmo je odlišné 

od německého. 

� Pokud je časový posun 1 hodinu dopředu oproti Německu, je třeba navolit posun pásma o +1. Hodiny 

se potom automaticky seřídí o jednu hodinu dopředu oproti přijímanému signálu.  

Poznámka: Sekundy se nastavují vždy pouze na nulu.  

Stiskněte tlačítko „+“ 12/24 (B3) pro nastavení formátu zobrazení hodin 12/24 na displeji. 

Nařízení denního budíku: 

� Stiskněte tlačítko „MODE“ (B2) pro navolení režimu buzení. 

� Přidržte tlačítko „MODE“ (B2) pro nastavení času buzení, číslice hodin bude blikat.  

� Stiskněte či přidržte tlačítko „+“(B3) nebo „-„ (B4) pro navolení času buzení. 

� Stiskněte tlačítko „MODE“ (B2) pro potvrzení zvoleného nastavení. 

Funkce budíku a opakovaného buzení (SNOOZE): 

� Stiskněte tlačítko „ALARM ON/OFF“ (B5) pro zapnutí/vypnutí budíku. 

� Symbol  je zobrazen, pokud je nastaveno buzení. 

� Během buzení stiskněte tlačítko „SNOOZE“ (B1) pro zapnutí funkce opakovaného buzení. 

Symbol „Zz“ bude blikat. Buzení se opakuje po 5 minutách. Můžete znovu stisknout tlačítko 

„SNOOZE“ pro opětovné opakování alarmu. 

� Pro vypnutí funkce opakovaného buzení stiskněte libovolné jiné tlačítko. 

Teploměr: 

Stiskněte tlačítko „°C / °F“ (B4) pro nastavení formátu zobrazení teploty na displeji ve stupních Celsia 

nebo Fahrenheita. 

Důležité upozornění: 

� Pokud přístroj nefunguje správně, vyjměte baterie a znovu je vložte pro vynulování celkového 

nastavení. 



� Přístroj neumisťujte do blízkosti velkých kovových předmětů, elektroinstalačních skříní nebo dalších 

možných zdrojů interference jako např. monitorů, počítačů či televizí. 

� Funkce tlačítek přístroje je dočasně zrušena během procesu vyhledávání signálu DCF, dokud není 

signál úspěšně přijat nebo pokud není vyhledávání ručně přerušeno. 

� Nastavené hodnoty času se vymažou při vyjmutí baterií z přístroje. 

 

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. Záru-

ku 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:………………………………………………………………………… 


