
SK Digitálny teplomer Solight TE12 
 
Návod na obsluhu 

Vážený zákazník, ďakujeme  Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby 

Vám slúžil bezpečne a plnej spokojnosti, prečítajte si prosím starostlivo tieto 

pokyny a dodržujte ich. Vyhnete sa tak nesprávnemu použitiu alebo 

poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte 

všetky pravidlá týkajúce sa manipulácii s elektrickými spotrebičmi. Návod na 

obsluhu uschovajte pre budúcu potrebu. Tento prístroj je určený výlučne pre 

domáce (izbové) použitie a môže byť používaný len dospelými osobami. Výrobok 

nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti (napr. v kúpeľni); dbajte, aby sa nedostal do 

kontaktu s kvapalinami. Neumiestňujte prístroj v blízkosti domácej elektroniky či 

počítačov, aby nedochádzalo k rušeniu.  

 

Inštalácia 

Otvorte kryt batérií na zadnej strane teplomera. Vložte 1 x AA 1,5V alkalickú 

batériu. Dbajte pritom na vyznačené polarity. Nabíjacie batérie majú menšie 

napätie než alkalické. To spôsobuje nižšiu svietivosť displeja. 

Popis 

1. tlačidlo MODE 

2. tlačidlo UP 

3. tlačidlo DOWN 

4. tlačidlo C/F 

5. tlačidlo MEM 

6. tlačidlo SNOOZE/LIGHT 

7. Kryt batérií 



Funkcia tlačidiel vo východiskovom režime displeja 

  MODE UP DOWN C/F MEM 

Krátky 

stisk 

Zmena zobrazenia: 

čas-dátum-budík-

narodeninové 

upozornenie 

Zapnutie/vypnutie 

budíka a 

narodeninového 

upozornenia 
Prepínanie 

°C/°F 

Prepínanie 

°C/°F 

Zobrazenie 

max., min. a 

aktuálnych 

hodnôt teploty 

a vlhkosti 
Dlhý 

stisk 

Vstup do 

nastavenia času: 

hodiny-minúty 

Zmena zobrazenia 

formátu času 

12/24h 

  

Nastavenie času 

1. Pre nastavenie času je nutné, aby bol displej vo východiskovom režime, teda v 

režime, kedy zobrazuje čas. Pokiaľ nie je v tomto režime, zmeňte zobrazenie 

displeja tlačidlom „MODE“. 

2. Stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu 3 sekúnd. Údaje na displeji sa rozblikajú. 

Poradie nastavenia: minúty-hodiny. 

3. Pomocou tlačidiel „UP“ alebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym 

stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 

krokoch za sekundu.  

4. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ hodnotu potvrdíte a prejdete k nastaveniu 

ďalšieho údaja.  



Nastavenie dátumu 

1. Tlačidlom „MODE“ zmeňte zobrazenie displeja na dátum. 

2. Stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu 3 sekúnd. Údaje na displeji sa rozblikajú. 

Poradie nastavenia: rok-mesiac-deň. 

3. Pomocou tlačidiel „UP“ alebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym 

stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 

krokoch za sekundu.  

4. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ hodnotu potvrdíte a prejdete k nastaveniu 

ďalšieho údaja. 

Nastavenie budíka 

1. Tlačidlom „MODE“ zmeňte zobrazenie displeja na budík. 

2. Stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu 3 sekúnd. Údaje na displeji sa rozblikajú. 

Poradie nastavenia: minúty-hodiny. 

3. Pomocou tlačidiel „UP“ alebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym 

stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 

krokoch za sekundu.  

4. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ hodnotu potvrdíte a prejdete k nastaveniu 

ďalšieho údaja.  

5. Po nastavení posledného údaje a stlačením tlačidla „MODE“, prejde displej do 

zobrazenia hodín a zobrazí sa ikona  

6. Vo východiskovom zobrazení displeja, tlačidlom „UP“ zapnete/vypnete budík. 

Budenie trvá 2 minúty s týmto priebehom: 0-10s.: jedno pípnutie/sek.  11-20s.: dve 

pípnutia/sek.  21-30s.: 4 pípnutia/sek.  Po 30s.: neprerušené pípanie. Pokiaľ 

počas budenia stlačíte tlačidlo „SNOOZE“, budenie sa preruší a bude znova 

aktivované po 8 minútach. Počas funkcie SNOOZE bliká na displeji ikona „Zz“.  



Ak chcete budenie zrušiť úplne, stlačte ktorékoľvek iné tlačidlo prístroja. Budík 

bude znova aktivovaný po 24 hodinách. 

 

Funkcia narodeninového upozornenia 

 

1. Tlačidlom „MODE“ zmeňte zobrazenie displeja na narodeninový alarm 

(zobrazí sa ikona sviečky). 

2. Stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu 3 sekúnd. Údaje na displeji sa rozblikajú. 

Poradie nastavenia: mesiac-deň-hodiny-minúty. 

3. Pomocou tlačidiel „UP“ alebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym 

stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 

krokoch za sekundu.  

4. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ hodnotu potvrdíte a prejdete k nastaveniu 

ďalšieho údaja. 

5. Vo východiskovom zobrazení displeja, tlačidlom „UP“ zapnete/vypnete režim 

narodeninového upozornenia. 

 

V prípade, že chcete vymazať údaje alebo máte s prístrojom problémy, stlačte 

malým predmetom tlačidlo „RESET“. 


