
Digitálny teplomer s vlhkomerom SOLID TE11 
Ukazovateľ vývoja teplôt  
Pamäť Min./Max. teplôt  
Budík  
Formát času 12/24 hodín  
Zobrazenie dňa v týždni a dátumu  
LED displej s podsvietením  
  
Platnosť kalendára: 2001-2099 
Typy v predpovedi počasia: Jasno, Polojasno, Oblačno, Daždivo 
Premenné teploty: °C / °F 
Rozsah vnútorných teplôt: 0 °C / +50 °C 
Rozsah vnútornej vlhkosti: 20 % - 99 % RH 
Napájanie: 3 x AAA (LR03) (nie sú súčasťou balenia), DC 4.5 V (súčasť balenia) 
 
Nastavenie: 
Jedným stlačením tlačidla MODE (režim) zobrazíte na displeji kalendár. 
Ďalším stlačením tlačidla MODE prejdete do režimu nastavenie budíku. 

 
Nastavenie času: 
Stlačte tlačidlo MODE a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. Tým prejdete do režimu 
nastavovanie času. 
Pozícia v poli, kde sa zobrazuje čas (hodiny), sa rozbliká a v tej chvíli je možné vykonať zmeny v 
nastavení času. Pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastavte aktuálny čas (hodiny). 
Znovu stlačte tlačidlo MODE: 
Pozícia v poli, kde sa zobrazuje čas (minúty), sa rozbliká a v tej chvíli je možné vykonať zmeny v 
nastavení času. Pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastavte aktuálny čas (minúty). 

 
Nastavenie kalendára: 
Pomocou tlačidla MODE zobrazte na displeji kalendár. 
Stlačte tlačidlo MODE a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. Tým prejdete do režimu 
nastavovanie kalendára. 
Pozícia v poli, kde sa zobrazuje rok, sa rozbliká. V tej chvíli je možné vykonať zmeny v nastavení 
roku pomocou tlačidla UP alebo DOWN. 
Znovu stlačte tlačidlo MODE: 
Pozícia v poli, kde sa zobrazuje mesiac, sa rozbliká. V tej chvíli je možné pomocou tlačidla UP 
alebo DOWN vykonať zmeny v nastavení mesiaca. 
Znovu stlačte tlačidlo MODE: 
Pozícia v poli, kde sa zobrazuje deň, sa rozbliká. V tej chvíli je možné pomocou tlačidla UP alebo 
DOWN nastaviť deň. 
 
Nastavenie budíka: 
Stlačením tlačidla MODE vyvolajte na displeji zobrazený čas. 
Stlačte tlačidlo MODE a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. Tým prejdete do režimu 
nastavovania budíku. 
Pozícia v poli, kde sa zobrazuje čas (hodiny), sa rozbliká a v tej chvíli je možné vykonávať 
zmeny. Pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastavte aktuálny čas (hodiny). 
Znovu stlačte tlačidlo MODE: 
Pozícia v poli, kde sa zobrazuje čas (minúty), sa rozbliká a v tej chvíli je možné vykonávať 
zmeny. Pomocou tlačidla UP alebo DOWN nastavte aktuálny čas (minúty). 
Zapnutie a vypnutie budíka sa robí tlačidlom UP. 
 
Nastavenie budíka: 
Stlačením tlačidla MAX/MIN zobrazíte rekordnú zaznamenanú teplotu a vlhkosť (MAX). 



Ďalším stlačením tlačidla MAX/MIN zobrazíte najnižšiu rekordnú zaznamenanú teplotu a vlhkosť 
(MIN). 
 
Časový formát: 
V časovom režime stlačte tlačidlo UP a podržte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. V tej chvíli 
môžete prejsť z režimu 12 hodinového cyklu do režimu 24 hodín a obrátene. 
 
Formát zobrazenia hodnôt teploty: 
Stlačením tlačidla DOWN môžete prechádzať medzi zobrazenými hodnotami teplôt v stupňoch 
Celsia a vo Fahrenheitech. 

 
Opakované budenie/osvetlenie: 
V režime budíku stlačte tlačidlo SNZ/LIGHT. Tým prejdete do režimu opakovaného budenia. 
Stlačením tlačidla SNZ/LIGHT aktivujete osvetlenie. 
 
Indikácia optimálnej teploty a vlhkosti: 

◆ SUCHO：HODNOTA VLHKOSTI NIŽŠIA AKO 40 %  

◆ POHODA：TEPLOTA V PÁSME 20-25℃，VLHKOSŤ V PÁSME 40-70 %. 

◆ VLHKO：HODNOTA VLHKOSTI VYŠŠIA AKO 70 % 

◆ DISPLEJ BEZ IKONY: VONKAJŠIA TEPLOTA 20-25℃，VONKAJŠIA VLHKOSŤ 40-70 %. 

 
PREDPOVEĎ POČASIA: 

IKONA POČASIA Jasno Polojasno Oblačno Daždivo 

Teplota Vlhkosť Vlhkosť Vlhkosť Vlhkosť 

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

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

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

 
IKONA POČASIA (umiestnenie ikon sa môže u rôznych modelov líšiť) 
 

Jasno   Polojasno   Oblačno  Daždivo 
 

 
 
Indikátor teplotného trendu 
Po vložení batérií meteorologická stanica urobí meranie aktuálnej teploty. Aktuálna teplota sa 
berie ako neutrálna hodnota, hodnota „0“. 
 
Posúdenie budúceho vývoja teploty a jeho zobrazenie na displeji sa potom robí takto: 

● Pokiaľ po uplynutí jednej hodiny je teplota o viac ako 1-3°C vyššia ako prvá nameraná 
hodnota, zobrazí sa pozitívna krivka ďalšieho vývoja teploty.  

● Pokiaľ po uplynutí jednej hodiny je teplota o viac ako 1-3°C nižšia ako prvá nameraná hodnota, 
zobrazí sa krivka negatívna.  

Nameraná teplota sa potom berie ako neutrálna hodnota, od ktorej sa potom robia ďalšie prognózy. 
Maximálne možné odstupňovanie hodnôt teploty je +/- 3°C. 



 
 

Súčasná teplota 

Teplota pred 12timi hodinami 



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:………………………………………………………………………………… 


