
Budík s projekciou a teplomerom TC21 
 
NÁVOD K POUŽITIU 
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.  
 
Budík        Bezdrôtové čidlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vloženie batérií 
Pre zaistenie správnej prevádzky si prosím prečítajte tento návod k používaniu a uschovajte si ho. 
Prístroj je konštruovaný pre ľahké nastavenie. Je potrebné,  aby nasledujúce kroky boli vykonané v 
správnom poradí. Vložte prosím batérie do hodín s projektorom skôr ako do diaľkového čidla. 
1. Zdvihnite kryt batérií na zadnej strane hodín. Vložte 2 batérie typu AA podľa polarity vyznačenej 

v priehradke na batérie. Potom zavrite batériový priestor, až kým kryt zacvakne. 
2. V spodnej časti LCD displeja sa rozsvieti ikonka pomlčky (---), hodiny sa teraz môžu synchronizovať 

so vzdialeným čidlom (čidlami) pre tepelný signál. 
 
Postup synchronizácie s bezdrôtovým čidlom 
1. Odklopte stojanček na čidle uvoľnením pružiniek v spodnej  časti. 
2. Použite malý krížový skrutkovač pre odstránenie skrutiek na kryte batérií. 
3. Potom vložte 2 batérie typu AAA podľa polarity vyznačenej v priehradke na batérie. 
4. Po vložení batérií začne čidlo automaticky vysielať teplotný signál do hodín s projektorom 

v 30sekundových intervaloch. Alebo môžete použiť špičku guľôčkového pera apod., stlačiť a podržať  
na 2 sekundy tlačidlo „TX“ a čidlo vyšle signál do hodín. 

5. Hodiny zobrazia ikonku „ “ a teplotný údaj. 
6. Po dokončení synchronizácie vložte gumové tesnenie do drážky v kryte, zatvorte kryt batérií, 

dotiahnite skrutky zaistite stojanček. 
 
Rádiom riadené hodiny DCF 77 
Po vložení batérií do hodín a po troch minútach od synchronizácie s čidlom 1 začne automaticky blikať 

symbol vežičky „ “, ktorá označuje, že hodiny vyhľadávajú rádiom riadený DCF signál. Vstavané, 
rádiom riadené hodiny sú nastavené tak, aby sa automaticky synchronizovali v rozsahu rádiového 

signálu DCF 77. Keď hodiny začnú signál prijímať, rozsvieti sa symbol vežičky „ “; tento proces 
pozastaví všetky  manuálne nastavenia. 
Kompletný príjem trvá väčšinou cca 2 – 4 minúty v závislosti na sile signálu. Po dokončení príjmu 
prestane blikať ikonka príjmu rádiového signálu. 

Poznámka 

stojanček 
Túto časť 
odklopte 



Hodiny sa nedajú ručne nastavovať, keď svieti symbol vežičky „ “. 

• Pokiaľ chcete deaktivovať funkciu rádiovo riadených hodín, aby ste mohli pokračovať v nastavovaní, 
stlačte raz tlačidlo „ “ a symbol vežičky „ “ príjmu rádiového signálu zmizne. 

• Pre obnovenie tejto funkcie stlačte tlačidlo „ “ a pridržte ho po dobu 3 sekúnd. Symbol vežičky „ “ 
príjmu rádiového signálu začne svietiť a začne sa príjem. 

 
Nastavenie času, prepočet časového pásma, nastavenie kalendára, jazyka a teplotného údaja 
1. Stlačte tlačidlo „SET“ a 3 sekundy ho podržte. Začne blikať 12 alebo 24 hr (12- alebo 24hodinový 

formát zobrazovania času). 
2. Tlačidlom „–“ alebo „+“ vyberte požadovaný formát a potom stlačte „SET“ pre potvrdenie. 
3. Začnú blikať číslice hodín. Tlačidlom „–“ alebo „+“ nastavte požadovaný čas (každým stlačením tlačidla 

zvýšite alebo znížite číslicu o jednu. Podržaním tlačidla sa zmena zrýchli.). Stlačte tlačidlo „SET“ pre 
potvrdenie. 

4. Začnú blikať číslice minút. Opakujte rovnaký postup pre nastavenie minút, prepočet časového pásma 
(alternatívne časové pásmo T2), nastavenie jazyka, formátu zobrazovania mesiac/deň alebo 
deň/mesiac, rok (od 2001 do 2050), nastavenie aktuálneho mesiaca a dňa (automatický výber 
pracovných dní) a zobrazovanie teploty v °C alebo °F. 

Poznámka: 
Pri nastavovaní času sú sekundy automaticky vynulované na 0:00. Pokiaľ pri nastavovaní času, dáta 
alebo funkcie denného budenia nie je stlačené žiadne tlačidlo po dobu 10 sekúnd, program sa 
automaticky vráti z režimu nastavovania do bežného režimu.  
 
Zobrazenie T1, T2 alebo automatické prepínanie 
Stlačte „T1/T2“ a vyberte zobrazenie T1, T2 alebo možnosť automatického prepínania medzi dvoma 
režimami. 
 
Nastavenie budíka 1 (A1) a budíka 2 (A2) 
1. Stlačte tlačidlo „A1/A2“ a vyberte A1 alebo A2, zobrazí sa vybraný budík a číslice času (0:00). 
2. Stlačte tlačidlo „SET“ a pridržte ho po dobu 3 sekúnd. Začnú blikať číslice hodín. 
3. Tlačidlom „–“ alebo „+“ nastavte požadovaný čas. Stlačte tlačidlo „SET“ pre potvrdenie. 
4. Začnú blikať číslice minút. Tlačidlom „–“ alebo „+“ nastavte minúty a potvrďte tlačidlom „SET“. 
5. Pre vybraný budík sa zobrazí symbol zvonku „…“, ktorý označuje, že budík bol aktivovaný. 
6. Stlačte tlačidlo „ “, aby ste funkciu budíka spustili alebo vypli. 
7. Keď začne budík zvoniť, stlačte raz tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“ pre dočasné vypnutie budíka na dobu 5 

minút. (Každým stlačením tlačidla „SNOOZE/LIGHT“ predĺžite opakované budenie o 5 – 10 – 15 – 30 – 
60 minút.) 

8. Stlačte akékoľvek tlačidlo pre vypnutie zvonenia budíka (mimo tlačidla „SNOOZE/LIGHT“). 
9. Postup v krokoch 1 – 8 opakujte pre druhý budík. 
 
Teplotný výstražný signál 
Prístroj sa dá naprogramovať, tak aby vyslal výstražný signál v prípade, keď teplota prekročí alebo sa 
zníži pred tým stanovený teplotný rozsah na jednotke s projektorom alebo na čidle. 
1. Stlačte tlačidlo „ALERT“ a zapnite alebo vypnite funkciu výstražného signálu. Pri aktivovaní tejto 

funkcie sa objaví symbol „ “ 
2. Stlačte tlačidlo „  IN/OUT“ a vyberte izbovú „ “ alebo vonkajšiu „ “ teplotu. 
3. Stlačte tlačidlo „ALERT“ a podržte ho 3 sekundy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nové nastavenie a 

rozsvieti sa ikonka hornej hranice „ MAX“. Tlačidlami „+“ alebo „–“ nastavte požadovanú hornú teplotnú 
hranicu. 

4. Stlačením tlačidla „ALERT“ potvrďte. Rozsvieti sa nové nastavenie a ikonka dolnej hranice „ “. Pre jej 
nastavenie opakujte rovnaký postup ako v prípade nastavenia hornej teplotnej hranici. Stlačením 
tlačidla „ALERT“ potvrďte. 

5. Pre nastavenie hodnôt iného teplotného rozpätia vyberte izbovú „ “ alebo vonkajšiu „ “ teplotu a 
opakujte kroky 1 – 4. 

 
Keď sa objaví ikonka teplotnej výstrahy „MAX“, znamená to, že alarm pre nastavenú izbovú teplotu je 
aktívny. Pokiaľ je daný teplotný rozsah dosiahnutý alebo prekročený, alarm sa spustí a ikonka začne 
svietiť. Pre vypnutie alarmu stlačte tlačidlo „ALERT“. 
 

Maximálna a minimálna teplota 



• Pre načítanie záznamov o maximálnej alebo minimálnej teplote stlačte na 10 sekúnd tlačidlo 
„MAX/MIN“. 

• Pre vymazanie zobrazených údajov o maximálnej a minimálnej teplote stlačte tlačidlo „MAX/MIN“ a 
podržte ho 3 sekundy. 

 
Zobrazenie izbovej teploty, vonkajšej teploty alebo automatické prepínanie 

Stlačte tlačidlo „  IN/OUT“ pre výber zobrazenia izbovej „ “, vonkajšej „ “ teploty alebo pre automatické 
prepínanie medzi nimi. 
 
Aktivácia podsvietenia 
Pri bežnej prevádzke sa displej podsvieti na dobu 5 sekúnd po stlačení tlačidla „SNOOZE/LIGHT“. 
 
Predpoveď počasia 
Aby ste získali presnú predpoveď počasia pre nasledujúcich 12 až 24 hodín, musíte v prístroji nastaviť 
poveternostné podmienky, napr. vyrovnaním barometrického tlaku v rôznych nadmorských výškach. 
Stlačte a na dobu 3 sekúnd podržte tlačidlo „+“ a stlačením tlačidla „–“ vyberte slnečno, polojasno, 
oblačno, daždivo alebo búrka. 
 

 
Sunny – slnečno             Slightly sunny – polojasno      Cloudy – oblačno    Rainy – daždivo  Stormy - búrka 
 
Búrková výstraha 
Pokiaľ prístroj zistí prichádzajúcu búrku, budú na displeji nepretržite svietiť symboly mraku a dažďa, 
podsvietenie displeja sa automaticky zapne na 5 sekúnd a spustí sa alarm po dobu 10 sekúnd (ten sa 
3krát opakuje). Pre vypnutie stlačte akékoľvek tlačidlo. 
 
Tlaková tendencia 
Prístroj zaznamenáva tlakovú tendenciu za posledných 30 minút. Tlaková tendencia je znázorňovaná 
tromi spôsobmi: 
 
 
Očakáva sa zlepšenie počasia  Rovnomerný stav Očakáva sa zhoršenie počasia. 
 
Rovnako ako u všetkých predpovedí počasia nie je garantovaná 100% presnosť. Táto barometrická 

stanica s predpoveďou počasia má odhadovanú presnosť 75 %, kvôli zmenám podnebia je navrhnutá pre 

vnútorné používanie.. V klimatických podmienkach, kde dochádza k náhlym zmenám počasia (napr. zo 

slnečného na daždivé), bude táto barometrická stanica presnejšia ako v podnebí, kde sú zmeny počasia 

veľmi malé (napr. skoro stále slnečné). 

 

 
3V AC/DC adaptér; 250mA 

 
 
 
Použitie 3V AC/DC adaptéra 
Pre nepretržitú projekciu obrazu na strop alebo stenu musí užívateľ použiť AC/DC adaptér. 
1. Zapojte adaptér do DC konektoru v spodnej časti prístroja. 
2. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky. 
3. Prepínač dajte do polohy „PROJECTION ON“ (zapnutá projekcia) alebo „PROJECTION OFF“ 

(vypnutá projekcia), ktorá je umiestnená  na ľavej strane jednotky. 
 
Uvedenie projekcie do prevádzky 



• Otáčajte šošovku projektora, aby ste dosiahli požadovaný uhol projekcie na strop alebo na stenu. 
• Zaostrovaním „ “ vylaďte ostrý obraz. 
• Stlačte tlačidlo „ROTATE“ pre otočenie obrazu o 180°a vyplnenie  zobrazovaného priestoru. 
 

 Zdroj energie 

Prepínač 
projekcie 

Batérie 
Batérie & 
adaptér 

Iba adaptér 

PROJECTION OFF 
(vypnuté) 

Projekcia je vypnutá 
Projekcia je 
vypnutá 

Zadná prevádzka. 

PROJECTION ON 
(zapnuté) 

Stlačte tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“ a 
aktivujete projekciu na 10 sekúnd 

Nepretržitá 
projekcia 

Zadná prevádzka. 

 
Tlačidlo ROTATE 
Stlačením tohto tlačidla sa obraz otočí o 180 °, tak aby vyplnil aktuálny uhol pohľadu. 
 
Tlačidlo RESET 
Toto tlačidlo je umiestnené vnútri batériového priestoru. 

• Pokiaľ chcete vynulovať prístroj, stlačte toto tlačidlo. 
 
Výmena batérií 

Symbol nízkeho stavu batérií „ “ sa zobrazí na displeji. Pre výmenu používajte vždy nové batérie tak, 
ako je uvedené v užívateľskej príručke; batérie vymieňajte vždy, ako náhle sa objaví táto ikonka. Nikdy 
nekombinujte nové a použité batérie, pretože použité batérie môžu vytiecť. 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

a. Nečistite prístroj abrazívnymi alebo korozívnymi zlúčeninami. Môžu poškriabať plastové časti alebo 
skorodovať elektronické obvody. 

b. Nevystavujte prístroj nadmernej sile, prachu, teplote alebo vlhkosti, ktoré môžu mať za následok zlú 
funkčnosť prístroja, skrátenie jeho životnosti, poškodenie batérií a deformáciu častí. 

c. Nezasahujte do vnútorného zapojenia. Znemožníte tak záruku na prístroj a môžete spôsobiť 
poškodenie batérií alebo deformáciu jednotlivých častí. 

d. Nevystavujte prístroj extrémnym podmienkam ako priamemu slnečnému svetlu a silnému dažďu. 
e. V záujme predĺženia životnosti žiarovky je doporučené vypínať projektor počas dňa (keď sa 

nepoužíva). 
f. Pri odpojovaní adaptéra ho najprv odpojte z elektrickej zásuvky a potom zo spodného panelu 

prístroja. 
g. Než začnete prístroj používať, vždy si najskôr prečítajte návod k použitiu. 

 
špecifikácia 
Doporučené teplotné rozhranie:  0 °C - + 50 °C 
Doporučené pracovné rozhranie čidla:  -20 °C - + 50 °C 
Rozsah prenosu:  maximálne 30 m v otvorenom priestore 
Batérie:  2 x AA (LR06) (hodiny s projektorom) 
 2 x AA (LR03) (diaľkové čidlo) 
Vysielacia frekvencia:  433,92 MHz 
Hodiny:  rádiovo riadené DCF 77, Quartz 
Predpoveď počasia:  slnečno, polojasno, oblačno, daždivo, búrka 
AC/DC adaptér:  3 V, DC, 0,25 A  
Projekčná vzdialenosť:  1,0 – 3,0 m 
 
Prístroj môže byť citlivý na elektrostatický náboj. V prípade elektrostatického náboja alebo chybnej funkcie 

prístroj vynulujte. 



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 spät-
ného 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:……………………………………………………………………… 


