
CZ Digitální teploměr Solight TE13 
 
Návod pro obsluhu 

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám 

bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhnete 

se tak nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto 

přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými 

spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu. Tento přístroj je určen 

výlučně pro domácí (pokojové) použití a může být používán pouze dospělými 

osobami. Výrobek nesmí být vystaven vysoké vlhkosti (např. v koupelně); dbejte, aby 

se nedostal do kontaktu s kapalinami. Neumisťujte přístroj v blízkosti domácí 

elektroniky či počítačů, aby nedocházelo k rušení.  

 

Instalace 

Otevřete kryt baterií na zadní straně teploměru. Vložte 1 x AA 1,5V alkalickou baterii. 

Dbejte přitom vyznačené polarity. Nabíjecí baterie mají menší napětí než alkalické. To 

způsobuje nižší svítivost displeje. 

Popis 

1. tlačítko MODE 

2. tlačítko UP 

3. tlačítko MEM 

4. tlačítko C/F 

5. tlačítko RESET 

6. tlačítko SNOOZE/LIGHT 

7. Kryt baterií 



Funkce tlačítek ve výchozím režimu displeje 

  MODE UP MEM C/F 

Krátký 

stisk 

Změna zobrazení: 

čas-budík 

Krátkodobé 

zobrazení 

datumu 

Zobrazení max., min. a 

aktuálních hodnot 

teploty a vlhkosti 

Přepínání 

°C/°F 

Dlouhý 

stisk 

Vstup do nastavení 

času: minuty-hodiny-

12/24h-měsíc-den-

výstup z nastavení 

------ 

V režimu zobrazení 

max. nebo min. hodnot 

vymaže uložené 

hodnoty. 

  

Nastavení času a datumu 

 

1. Pro nastavení času je nutné, aby byl displej ve výchozím režimu, tedy v režimu, 

kdy zobrazuje čas. Není-li v tomto režimu, změňte zobrazení displeje tlačítkem 

„MODE“.  

2. Stiskněte tlačítko „MODE“ na dobu 2 vteřin. Údaje na displeji se rozblikají. Pořadí 

nastavení: minuty-hodiny-12/24h-měsíc-den-výstup z nastavení 

3. Pomocí tlačítka „UP“ nastavte požadované hodnoty. Krátkým stiskem 

nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlouhým stiskem po 8 krocích za vteřinu.  

4. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ hodnotu potvrdíte a přejdete k nastavení další.  

 



Nastavení budíku 

 

1. Tlačítkem „MODE“ změňte zobrazení displeje na budík. 

2. Stiskněte tlačítko „MODE“ na dobu 2 vteřin. Údaje na displeji se rozblikají. Pořadí 

nastavení: minuty-hodiny. 

3. Pomocí tlačítka „UP“ nastavte požadované hodnoty. Krátkým stiskem 

nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlouhým stiskem po 8 krocích za vteřinu.  

4. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ hodnotu potvrdíte a přejdete k nastavení 

dalšího údaje.  

5. V režimu zobrazení budíku tlačítkem „UP“ zapnete/vypnete budík. Zapnutý budík 

je signalizován ikonou         

 

Pokud během buzení stisknete tlačítko „SNOOZE“, buzení se přeruší a bude znovu 

aktivováno po 8 minutách. Chcete-li buzení zrušit úplně, stiskněte kterékoliv jiné 

tlačítko přístroje. Budík bude znovu aktivován po 24 hodinách. 

 

Funkce hodinové signalizace 

 

1. Tlačítkem „MODE“ změňte zobrazení displeje na budík 

2. Tlačítkem „UP“ zapněte funkci budíku (        ), nebo funkci hodinové signalizace 

 (      ) nebo obojí (            )  

 

Poznámka: V případě, že chcete vymazat údaje nebo máte s přístrojem potíže, 

stiskněte malým předmětem tlačíkto „RESET“. Správná teplota se na displeji zobrazí 

automaticky během 8 minut od vložení baterií. 


