
SK Meteorologická stanice Solight TE74 
 
Návod na obsluhu 
Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám bezpečne a plne slúžil, 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 manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Návod pre obsluhu uschovajte pre budúcu 
potrebu. Tento prístroj je určený výlučne pre domáce (izbové) aplikácie a môže byť používaný iba 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. 
 
Technické údaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hlavná jednotka 
 
V prípade napájania batériami otvorte kryt batérií a vložte dve alkalické AAA batérie. Dbajte na vyznačené polarity. Pri spustení sa na okamih 
rozsvietia všetky segmenty LCD displeja a prístroj pípne. Potom prejde do štandardného režimu merania teploty a vlhkosti. 
 
V prípade napájania AC/DC adaptérom zapojte napájací konektor do vstupnej zdierky na meteostanici a potom zapojte do elektrickej zásuvky. 
Pred použitím napájacieho adaptéru sa uistite, či v zariadení nie sú vložené batérie. Pokiaľ áno, vyberte ich. 
 
Reset zariadenia uskutočníte vybratím batérií alebo odpojením adaptéra na dobu aspoň 5 sekúnd. Týmto vymažete všetky nastavenia a pamäť. 
 
V prípade napájanie batériami displej svieti po každom rozsvietení po dobu piatich sekúnd. V prípade napájania adaptérom svieti neustále. 
 
Nastavenie času a dátumu 
 

1. Vo východiskovom režime displeja stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu cca dvoch sekúnd pokiaľ sa neozve pípnutie a nerozbliká sa prvý údaj. 
2. Pomocou tlačidiel „UP“ alebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým 

stlačením po 8 krokoch za sekundu.  
3. Tlačidlom „MODE“ nastavené hodnoty uložíte a prejdete k nastaveniu ďalšieho údaja. 
4. Poradie nastavovacích hodnôt: 12/24 -> Hodina -> Minúty -> Rok -> Mesiac -> Deň -> Výstup z nastavenia 

 
Nastavenie budíka 
 

1. Krátko stlačte tlačidlo „ALARM“. Dôjde k zobrazeniu aktuálneho budíka. V tomto režime dlho stlačte tlačidlo „ALARM“ na prechod do 
nastavenia budíka. 

2. Tlačidlami „UP“ alebo „DOWN“ nastavujete hodnoty a tlačidlom „ALARM“ ich ukladáte a prechádzate k nastavovaniu ďalšieho údaja. 
3. Poradie nastavovaných hodnôt: Hodina -> Minúta -> Výstup z nastavenia 
4. Zapnutie/vypnutie budíka – v režimu zobrazenia aktuálneho budíka stlačte tlačidlo „UP“. Na displeji sa zobrazí/zhasne symbol zvončeka. 
5. Funkcia „Snooze“ odloží budenie o päť minút. Túto funkciu aktivujete dotykom na hornej hrane zariadenia, kde je umiestnené dotykové 

tlačidlo. Funkcia „Snooze“ je na displeji zobrazená symbolom „Zz“.  
6. Budík vypnete stlačením akéhokoľvek tlačidla, okrem tlačidla „Snooze/Light“. 

 
Budenie sa opakuje v 24 hodinových intervaloch. Pri nastavovaní budíka v dvanásťhodinovom režime dajte pozor na symboly „AM“ a „PM“. Pokiaľ 
nastavíte napr. budenie na 8:00 ráno, musí svietiť symbol „AM“. Ak by svietil symbol „PM“, budík zazvoní až v 20:00 večer. Pokiaľ nerozumiete 
princípu dvanásťhodinového režimu hodín, odporúčame prepnúť zobrazenie hodín na dvadsaťštyrihodinový. 
 
Poznámka: Po tridsiatich sekundách nečinnosti dôjde k automatickému uloženiu nastavenej hodnoty a displej sa prepne do východiskového 
režimu. 
 
Ukazovateľ komfortu 
 
Meteostanica reprezentuje pohodlie troma symbolmi. 

DRY COMFORT WET 

Príliš sucho. Vlhkosť je do 
40%. 

Teplota v rozmedzí 20 – 28°C, 
vlhkosť  40 – 70%. Vlhkosť je viac než 70%. 

 
Poznámka: V prípade, že sa teplota pohybuje mimo hranice 20 – 28°C a vlhkosť mimo hranice 40% a 70%, nie je zobrazený žiadny symbol 
komfortu. 
 
Prehľad skratiek dní v angličtine 
 
Slovensky Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

Anglicky MON TUE WED THU FRI SAT SUN 
 

Meranie vnútornej teploty 0°C až +50°C 

Meranie vnútornej vlhkosti 20% - 95% 

Napájanie 
2x AAA 1,5V alkalické batérie 

AC/DC adaptér, 5V/1000mA 

Presnosť meranej teploty 0,1°C 

Presnosť meranej vlhkosti 1% 

Odporúčame používať alkalické batérie s menovitým 
napätím 1,5V pre správnu svietivosť LCD displeja. 
Nabíjacie batérie NiMH majú spravidla 1,2V a svietivosť 
LCD displeja je tým pádom horšia.  

Symboly počasia reprezentujú odhadované 
počasie na 24 hodín dopredu. Odhad prebieha 
na základe výpočtov z údajov o teplote a 
vlhkosti. Odhad je len orientačný. Pokiaľ je 
zariadenie prevádzkované v klimatizovanej 
miestnosti, odhad bude určite chybný. 


