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sk   Návod na použitie

Digitálne hodiny  
v tvare  
filmovej klapky



Vážení zákazníci!

Vaše nové digitálne hodiny v tvare filmovej klapky zobrazujú čas v 24-hodinovom 
formáte a dodatočne dátum. 

Jas displeja si môžete nastaviť tak, ako je to pre vás príjemné. 

Hodiny sa dajú postaviť alebo zavesiť. 

Želáme vám s nimi veľa radosti a krásny čas! 
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K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými 
prvkami. Napriek tomu si starostlivo 
 prečítajte bezpečnostné upozornenia  
a výrobok používajte iba podľa opisu 
v tomto návode, aby nedopatrením 
 nedošlo k poraneniam alebo škodám. 

Uschovajte si tento návod na neskoršie 
použitie.  
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte 
jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:

  Tento symbol varuje pred  
nebezpečenstvom poranenia.

Signálne slovo NEBEZPEČENSTVO varuje 
pred možnými ťažkými poraneniami a 
ohrozením života.

Signálne slovo VAROVANIE varuje pred 
poraneniami a závažnými vecnými 
 škodami.

Signálne slovo POZOR varuje pred ľahký
mi poraneniami alebo poškodeniami.

Takto sú označené doplňujúce  
informácie.
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Bezpečnostné upozornenia 

Účel použitia

• Výrobok je navrhnutý na súkromné pou
žitie a nie je vhodný na komerčné účely. 

• Používajte ho iba v miernych klimatic
kých podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečen
stvo, ktoré môže hroziť pri neprimera
nom zaobchádzaní s elektrickými 
 prístrojmi. Majte deti pod dohľadom, 
aby ste zabezpečili, že sa s prístrojom 
nebudú hrať.

• Prehltnutie batérií môže byť životune
bezpečné. Výrobok môže byť vybavený 
gombíkovou batériou (záložnou baté
riou). Keď dôjde k prehltnutiu gombí
kovej batérie, môže to už do 2 hodín 
spôsobiť závažné vnútorné poleptanie  
a smrť. Udržiavajte nové, ako aj vybité 
batérie mimo dosahu detí. Ak sa prie
hradka na batériu neuzatvorí správne, 
výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho 
mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že 
mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo 
sa mohla dostať do tela iným spôso
bom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. 
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• Zabráňte prístupu detí k obalovému ma
teriálu. Okrem iného hrozí nebezpečen
stvo udusenia! 

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým 
prúdom

• Neponárajte výrobok do vody ani iných 
kvapalín, pretože inak hrozí nebezpe
čenstvo zásahu elektrickým prúdom. 

• Nedotýkajte sa výrobku vlhkými rukami 
a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v 
priestoroch s vysokou vlhkosťou vzdu
chu.

• Sieťový adaptér zastrčte iba do zásuvky 
inštalovanej podľa predpisov, ktorej 

 sieťové napätie sa zhoduje s technický
mi údajmi prístroja. 

•  Do bezprostredného okolia prístroja  
a na prístroj nestavajte žiadne nádoby 
naplnené kvapalinami, ako napr. vázy. 
Táto nádoba by sa mohla prevrátiť  
a kvapalina by narušila elektrickú 
 bezpečnosť. 

• V žiadnom prípade nerozoberajte tele
so, resp. neodstraňujte jeho časti.  
Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely 
pod napätím a kontakt s nimi môže 
 zapríčiniť zásah elektrickým prúdom. 

• Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne 
predmety. Mohli by ste sa dotknúť 
 dielov pod napätím.
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•  Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky … 
… pri poruchách počas prevádzky, 
… po použití  
... pred čistením a  
... pri búrke. 
Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, 
nie za pripájací kábel.

• Na úplné odpojenie prístroja od 
 napájania vytiahnite sieťový adaptér  
zo zásuvky.

• Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby 
sa sieťový adaptér dal v prípade potre
by rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel po
ložte tak, aby ste sa oň nepotkýnali.

• Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani 
pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred 
horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

•  Nepoužívajte prístroj pri viditeľných 
 poškodeniach na samotnom prístroji, 
sieťovom adaptéri, prípojnom kábli 
 alebo po páde prístroja.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne 
 zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani 
 prípojný kábel sieťového adaptéra. 
Opravy prístroja alebo sieťového 
 adaptéra zverte len špecializovanej 
opravovni. Neodborné opravy môžu 
vážne ohroziť používateľa. 
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VAROVANIE pred požiarom

•  Neklaďte na prístroj alebo bezprostred
ne vedľa neho žiadne otvorené zdroje 
ohňa, ako sú napr. horiace sviečky a 
pod. 

•  Prístroj neprikrývajte novinami, obrus
mi, záclonami a pod. V okolí prístroja 
ponechajte voľný priestor najmenej 
5 cm. Inak môže dôjsť k prehriatiu 
 prístroja. 

• Pri zakladaní záložnej batérie  
rešpektujte: Ak sa lítiové batérie založia 
nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri 
vkladaní  batérie dbajte bezpodmieneč
ne na správnu polaritu (+/).

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, 
 hádzať do ohňa alebo skratovať. 

VAROVANIE pred poranením

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte 
kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. 
Postihnuté miesta prípadne opláchnite 
vodou a okamžite vyhľadajte lekára. 

POZOR – Vecné škody

• Výrobok neumiestňujte do blízkosti 
 klimatizačných zariadení, kúrenia alebo 
zdrojov bezdrôtového signálu. Prístroj 
nevystavujte mimoriadnemu zaťaženiu, 
ako je napr. silný chlad alebo horúčava, 
silné slnečné žiarenie, mechanické vib
rácie alebo nárazy.
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•  Na čistenie krytu nepoužívajte žiadne 
ostré čistiace prostriedky, lieh, roztok 
atď. Tieto prostriedky môžu poškodiť 
povrch krytu.

• Chráňte batérie pred nadmerným 
 teplom a extrémne nźkym tlakom 
 vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).  
Vyberte batériu z výrobku po jej vybití 
alebo pred dlhším nepoužívaním výrob
ku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu 
vzniknúť pri vytečení batérií. 

•  Pred vložením vyčistite v prípade 
 potreby kontakty batérií a prístroja. 
 Nebezpečenstvo prehriatia!

•  Typový štítok sa nachádza na zadnej 
strane prístroja.
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Prehľad (obsah balenia)

predná strana

indikátor minút

indikátor hodín

indikátor sekúnd

indikátor stotín 
sekundy

zobrazenie dátumu
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zadná strana

priehradka na batériu

tlačidlo SET

tlačidlo UP 

tlačidlo OUT 

prípojka na podstavec

prípojka na  
sieťový adaptér
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sieťový adaptér

bez vyobrazenia: 1 batéria CR2032 

podstavec

očko na zavesenie

oblúk
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Uvedenie do prevádzky

Odstráňte ochrannú fóliu  
z displeja.

Odstránenie izolačného pásika  
zo záložnej batérie

1. Mincou od
skrutkujte 
kryt 
 priehradky 
na batériu 
smerom  
k OPEN  

a odoberte ho.  
 

 

2. Z priehradky na batériu vytiahnite 
izolačný pásik.

  Dbajte na to, aby pri tom batéria 
 zostala správne založená. 
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Prevádzka prístroja nie je 
 podmienená vložením záložnej 
 batérie. Výlučné napájanie baté

riou, bez pripojenia na elektrickú sieť,  
nie je možné.

Záložná batéria zaisťuje uloženie nasta
veného času pri výpadku napájania alebo 
pri odpojení prístoja od elektrickej siete. 

Záložná batéria môže čas uložiť po dobu 
do 2 rokov.  
V tejto dobe je displej kompletne vypnutý.

Umiestnenie a pripojenie prístroja

 

1

2

1. Vyklopte oblúk podstavca. 

2. Zasuňte podstavec do prípojky. 
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3. Prístroj postavte na rovný a stabilný 
podklad.

 

4. Zastrčte malú zástrčku prípojného 
kábla do na to určenej prípojky na 
zadnej strane hodín. 

5. Zapojte sieťový adaptér do dobre 
 dostupnej zásuvky.  

6. Na dispeji sa zobrazí pre čas  
12 00 00 00  a pre dátum 1 1 2005. 

Alternatívne môžete podsta
vec skryť do priestoru prípoj
ky a prístroj zavesiť na stenu 

za očko na zavesenie (upevnenie na 
stenu nie je súčasťou balenia).
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Nastavenie jasnosti podsvietenia 
 displeja

Môžete si vybrať medzi nasledovnými 
stupňami jasu podsvietenia displeja: 
 veľmi svetlý – tmavý – veľmi tmavý – 
 vypnuté. 

  M Stláčajte tak dlho tlačidlo UP,  
kým sa nenastaví želaný stupeň jasu. 

 V režime nastavení (pozri odsek 
„Nastavenie dátumu a času“) sa  
jas podsvietenia displeja nedá 
 nastaviť. 

Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte tlačidlo SET. 
Na displeji bliká rok. Nachádzate sa  
v režime nastavení. 

2. Stláčajte tlačidlo UP dovtedy, kým  
sa na displeji nezobrazí želaný rok. 

3. Na potvrdenie stlačte tlačidlo SET. 
Na displeji bliká mesiac.

4. Postupujte takto ďalej: Tlačidlom 
SET si postupne vyvoláte po sebe 
rok > mesiac > deň > hodinu > minútu. 
Tlačidlom UP si nastavíte želanú 
hodnotu. 
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5. Po nastavení minút stlačte tlačidlo 
SET alebo OUT na ukončenie nasta
vení a návrat do režimu času. 

• Keď v režime nastavení stlačíte OUT, 
opustíte režim nastavení a vrátite sa 
do režimu času. 

• Keď podržíte tlačidlo UP stlačené, 
hodnoty sa zväčšujú rýchlejšie. 

• Čas sa zobrazuje v 24hodinovom 
formáte. 

Výmena batérie

Výmena batérie bude potrebná, keď sa  
po prerušení elektrického napájania 
(napr. po výpadku elektrického prúdul) 
znovu nezobrazí nastavený dátum a čas. 

1.  Kryt priehh
radky na 
batériu od
strutkujte 
mincou 
smerom  
k OPEN a 
zložte ho. 
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2. Zatlačte 
podľa  
zobrazenia 
na kovový 
výčnelok v 
priehradke 
na batériu 

a vyberte batériu.  

3. Vymeňte použitú batériu za novú  
batériu rovnakého typu (pozri „Tech
nické údaje“). 

4. Znovu nasaďte kryt priehradky na 
batériu a zaskrutkujte ho smerom  
ku CLOSE.  

Ošetrovanie

 NEBEZPEČENSTVO – 
 Nebezpečenstvo ohrozenia 
 života v dôsledku zásahu 
 elektrickým prúdom

• Pred čistením prístroja vytiahnite 
 sieťový adaptér zo zásuvky.

• Neponárajte výrobok do vody ani 
iných kvapalín, pretože inak hrozí 
 nebezpečenstvo zásahu elektrickým 
prúdom. 

  M V prípade potreby utrite prístroj 
mierne navlhčenou handričkou. 
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Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaný akumulátor 
boli vyrobené z hodnotných materiálov, 
ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje 
množstvo odpadu a chráni životné 
 prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separova
ného zberu. Využite na to miestne mož
nosti na zber papiera, lepenky a ľahkých 
obalov. 

Prístroje, ktoré sú označené 
týmto symbolom, sa nesmú lik
vidovať spolu s domovým odpa
dom! 

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré 
prístroje oddelene od domového odpadu. 
Informácie o zberných dvoroch, ktoré 
odoberajú staré prístroje bezplatne, vám 
poskytne obecná alebo mestská správa. 

Batérie a akumulátory 
 nepatria do domového odpadu! 
Máte zákonnú povinnosť odo

vzdať vybité batérie a akumulátory 
v zbernom dvore vašej obecnej alebo 
mestskej správy alebo v špecializovanej 
predajni, ktorá predáva batérie.
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Technické údaje

Model:    1T186354

Číslo výrobku:   602 071

Výkon:    0,9 W

Teplota prostredia:        +10 až +40 °C

Sieťový adaptér: 
Vstup: 100240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A

Výstup: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W  
 (symbol  pre jednosmerný prúd) 
 (symbol  ukazuje póly zástrčky)

Trieda ochrany:   II  

 
 
Batéria (testované podľa UN 38.3):

Typ batérie:  1x CR2032)/3 V

Menovitá energia:  0,63 Wh

V rámci vylepšovania produktov si vyhra
dzujeme právo na technické a optické 
zmeny na výrobku.
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Model:

1T186354

Číslo výrobku:

602 071

Výrobca : 

Hama GmbH & Co KG 
Dresdner Straße 9 
86652 Monheim/Germany (Nemecko)

www.hama.com


