
Digitální teploměr s vlhkoměrem SOLID TE11 
Ukazatel vývoje teplot  
Paměť Min./Max. teplot  
Budík  
Formát času 12/24 hodin  
Zobrazení dne v týdnu a datumu  
LED displej s podsvícením  
  
Platnost kalendáře: 2001-2099 
Typy předpovědi: počasí Jasno, Polojasno, Oblačno, Deštivo 
Proměnné teplot: °C / °F 
Rozsah vnitřních teplot: 0 °C / +50 °C 
Rozsah vnitřní vlhkosti: 20 % - 99 % RH 
Napájení: 3 x AAA (LR03) (nejsou součástí balení), DC 4.5 V (součástí balení) 
 
Nastavení: 
Jedním stiskem tlačítka MODE (režim) zobrazíte na displeji kalendář. 
Dalším stiskem tlačítka MODE přejdete do režimu nastavení budíku. 

 
Nastavení času: 
Stiskněte tlačítko MODE a podržte je stisknuté po dobu 3 sekund. Tím přejdete do režimu 
nastavování času. 
Pozice v poli, kde se zobrazuje čas (hodiny), se rozblikají a v této chvíli je možné provádět 
změny v nastavení času. Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte aktuální čas (hodiny). 
Znovu stiskněte tlačítko MODE: 
Pozice v poli, kde se zobrazuje čas (minuty), se rozblikají a v této chvíli je možné provádět 
změny v nastavení času. Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte aktuální čas (minuty). 

 
Nastavení kalendáře: 
Pomocí tlačítka MODE zobrazte na displeji kalendář. 
Stiskněte tlačítko MODE a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Tím přejdete do režimu 
nastavování kalendáře. 
Pozice v poli, kde se zobrazuje rok, se rozblikají. V této chvíli je možné provádět změny v 
nastavení roku pomocí tlačítka UP nebo DOWN. 
Znovu stiskněte tlačítko MODE: 
Pozice v poli, kde se zobrazuje měsíc, se rozblikají. V této chvíli je možné pomocí tlačítka UP 
nebo DOWN provést změnu v nastavení měsíce. 
Znovu stiskněte tlačítko MODE: 
Pozice v poli, kde se zobrazuje den, se rozblikají. V této chvíli je možné pomocí tlačítka UP nebo 
DOWN nastavit den. 
 
Nastavení budíku: 
Stiskem tlačítka MODE vyvolejte na displeji zobrazení času. 
Stiskněte tlačítko MODE a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Tím přejdete do režimu 
nastavování budíku. 
Pozice v poli, kde se zobrazuje čas (hodiny), se rozblikají a v této chvíli je možné provádět 
změny. Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte aktuální čas (hodiny). 
Znovu stiskněte tlačítko MODE: 
Pozice v poli, kde se zobrazuje čas (minuty), se rozblikají a v této chvíli je možné provádět 
změny. Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte aktuální čas (minuty). 
Zapnutí a vypnutí budíku se provádí tlačítkem UP. 
 
MAX/MIN: 
Stisknutím tlačítka MAX/MIN zobrazíte rekordní zaznamenanou teplotu a vlhkost (MAX). 



Dalším stiskem tlačítka MAX/MIN zobrazíte nejnižší rekordní zaznamenanou teplotu a vlhkost 
(MIN). 
 
Časový formát: 
V časovém režimu stiskněte tlačítko UP a podržte ho stisknuté po dobu 3 sekund. V této chvíli 
můžete přejít z režimu 12 hodinového cyklu do režimu 24 hodin a obráceně. 
 
Formát zobrazení hodnot teploty: 
Stiskem tlačítka DOWN můžete přecházet mezi zobrazením hodnot teplot ve stupních Celsia a 
ve Fahrenheitech. 

 
Opakované buzení/osvětlení: 
V režimu budíku stiskněte tlačítko SNZ/LIGHT. Tím přejdete do režimu opakovaného buzení. 
Stiskem tlačítka SNZ/LIGHT aktivujete osvětlení. 
 
Indikace optimální teploty a vlhkosti: 

◆ SUCHO：HODNOTA VLHKOSTI NIŽŠÍ NEŽ 40 %  

◆ POHODA：TEPLOTA V PÁSMU 20-25℃，VLHKOST V PÁSMU 40-70 %. 

◆ VLHKO：HODNOTA VLHKOSTI VYŠŠÍ NEŽ 70 % 

◆ DISPLEJ BEZ IKONY: VNĚJŠÍ TEPLOTA 20-25℃，VNĚJŠÍ VLHKOST 40-70 %. 

 
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ: 

IKONA POČASÍ Jasno Polojasno Oblačno Deštivo 

Teplota Vlhkost Vlhkost Vlhkost Vlhkost 

< 15oC < 40 % 41 % ~ 65 % 66 % ~ 71 % > 71 % 

16 ~ 25oC < 55 % 56 % ~ 70 % 71 % ~ 79 % > 79 % 

26 ~ 32oC < 60 % 61 % ~ 75 % 76 % ~ 86 % > 86 % 

 
IKONA POČASÍ (umístění ikon se může u různých modelů lišit) 
 

Jasno   Polojasno   Oblačno  Deštivo 
 

 
 
Indikátor teplotního trendu 
Po vložení baterií meteorologická stanice provede měření aktuální teploty. Aktuální teplota se bere 
jako neutrální hodnota, hodnota „0“. 
 
Posouzení budoucího vývoje teploty a jeho zobrazení na displeji se pak provádí takto: 

● Pokud po uplynutí jedné hodiny je teplota o více než 1-3°C vyšší než první naměřená hodnota, 
zobrazí se pozitivní křivka dalšího vývoje teploty.  

● Pokud po uplynutí jedné hodiny je teplota o více než 1-3°C nižší než první naměřená hodnota, 
zobrazí se křivka negativní.  

Naměřená teplota se pak bere jako neutrální hodnota, od níž se pak dělají další prognózy. 
Maximální možné odstupňování hodnot teploty je +/- 3°C. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Současná teplota 

Teplota před 12ti hodinami 



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., Na Brně 1972, 500 06 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:………………………………………………………………… 


