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T156 - Teploměr+vlhkoměr+hodiny HTC-1 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje 
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
Specifikace: 
- Rozsah měření teploty: -10°C -  50°C 
- Rozlišení měření teploty: 0,1°C 
- Přesnost měření teploty: +-1°C 
- Rozsah měření vlhkosti: 10% - 99% relativní vlhkosti 
- Rozlišení měření vlhkosti: 1% 
- Přesnost měření vlhkosti: +-5% 
- Baterie: AAA 1,5V 
- Rozměry: 90×100×20mm/160g 
 
Základní funkce: 
- Měření teploty, vlhkosti 
- Zobrazení teploty ve °C/ “F 
- Maximální/minimální teplota/vlhkost – paměť pro 12/24h 
- Hodiny 
- Budík 
- Kalendář 
 
Návod k použití: 

1. Vysuňte kryt baterie směrem dolů, vložte 1ks baterie AAA 1,5V (pozor na správnou polaritu), kryt 
zavřete. Přístroj je připraven k použití 

2. Funkce tlačítek: tlačítko [MODE] přepíná zobrazení hodin, budíku, nastavuje aktuální hodiny, budík, 
12 nebo 24h format a datum. Tlačítkem [ADJ] nastavujete požadovanou hodnotu. Tlačítko [MEMORY] slouží 
ke zobrazení maximální teploty/vlhkosti, minimální teploty/vlhkosti. 

3. V základním stavu zmáčkněte tlačítko [MODE] na 2 sekundy, minuty nebo hodiny budou blikat, 
tlačítkem [ADJ] nastavíte požadovanou hodnotu a tlačítkem [MODE]  se přepnete na další nastavení (12/24 
formát, datum)  

4. V základním stavu blikají mezi hodinou a minutou dvě tečky. Jedním zmáčknutím tlačítka [MODE] 
přejdete do nastavení budíku. (dvojtečka mezi hodinou a minutou nebliká). Poté stiskem tlačítka [ADJ] 
nastavíte funkci alarmu (alarm/nepřetrřitý alarm). Zmáčknutím tlačítka [MODE] na 2 sekundy se dostanete do 
nastavení času alarmu (tlačítkem [ADJ] nastavíte minuty a hodiny budíku. 

5. Z módu budík se po 1 minutě nečinnosti automaticky vrátí do módu hodiny. Zmáčknutím tlačítka [ADJ] 
přepnete na datum (po 3s se automaticky vrátí na hodiny) 

6. tlačítko [MEMORY] přepíná mezi pamětí max, min. a aktuálními hodnotami teploty a vlhkosti. 
Podržením tlačítka [MEMORY] vynulujete maximální nebo minimální hodnoty. 

 
Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  
 
Záruka: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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