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Návod na použití

Meteorologická stanice 2126
s kabelovým čidlem venkovní teploty

Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. 
Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
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Po vybalení stanice zkontrolujte obsah :
Digitální meteo-stanice Edison 2126B s kabelovým čidlem venkovní teploty 1x
Návod k použití v češtině a slovenštině    1x

Vložení a výměna baterií
Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně stanice. Do drážky označené štítkem a 
vybavené pružinou vložte novou 1.5V, LR3 (AAA) baterii, přičemž dejte pozor na správnou 
polaritu. Uzavřete kryt. Pokud je displej matný, slabý nebo zobrazuje abnormální údaje, 
vyměňte baterii.

Základní funkce stanice
• Místní čas a budík
• Indikace počasí a měsíční fáze
• Kalendář 2000-2099
• Teploměr (ºC / ºF)
• Vlhkoměr (%)
• Měření vnitřní teploty i venkovní teploty pomocí kabelového čidla
• 12h/24h režim hodin
• Paměť pro záznam max. a min. teploty
• Paměť pro záznam max. a min vlhkosti
• Nastavení teplotních a vlhkostních limitů a výstrahy
• Rozsah měřených teplot (-50ºC ~ +70ºC, -58ºF ~+158ºF]
• Rozsah měřené vlhkosti (20% ~ 90% R.H.)
• Opakované buzení (Snooze)
• 1x1,5V, LR3 (AAA) baterie

Funkce tlačítek v různých režimech

MODE tlačítko – slouží k postupnému přepínání do režimů Hodiny, Alarm, Nízká teplota/vlh-
kost a Vysoká teplota/vlhkost, Vnější a vnitřní teplota.
SET tlačítko – v režimu Hodiny slouží k přepínání zobrazené teploty ze ºC na ºF. Podržíte-li 
tlačítko více než 2 sekundy, můžete nastavovat či měnit zobrazené údaje (editovaný údaj 
bliká).
ADJ (Adjust) tlačítko – v režimu Hodiny, můžete opakovaným stisknutím tohoto tlačítka 
číst paměťový záznam o dosažené minimální či maximální teplotě a vlhkosti. V různých 
režimech nastavování hodnot (např. nastavení času, alarmu apod.), tímto tlačítkem měníme 
hodnoty či volíme různé možnosti. Každým stisknutím ADJ tlačítka zvýšíme nastavovanou 
hodnotu o 1 jednotku (minuty, hodiny apod). Chceme-li zrychlit nastavování, podržíme ADJ 
tlačítko déle než 2 sekundy a průběh nastavování hodnot se výrazně zrychlí.
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SNOOZE tlačítko – jestliže se spustí alarm (budík), tímto tlačítkem aktivujeme funkci 
opakované buzení (Snooze).

Nastavení místního času
1. Pomocí tlačítka MODE přepněte do režimu Hodiny
2. Stiskněte tlačítko SET a podržte cca 2 sec. Objeví se blikající 24. Tlačítkem ADJUST 

nastavte požadovaný režim (buď 12h nebo 24h). Tlačítkem SET potvrďte.
3. Objeví se blikající čas v minutách. Pomocí tlačítka ADJUST nastavte místní čas v minu-

tách. Potvrďte tlačítkem SET.
4. Začnou blikat hodiny. Pomocí tlačítka ADJUST nastavte hodiny. Potvrďte tlačítkem SET.

Nastavení budíku (Alarm)
1. Pomocí tlačítka MODE přepněte do režimu Alarm
2. Stiskněte tlačítko SET a podržte cca 2 sec. Začne blikat číslo pro nastavení času buzení. 
3. Pomocí opakovaného stisknutí ADJ vyberte některý z následující režimů buzení:
- denní buzení (objeví  se symbol zvonečku)
- denní chime (objeví  se symbol ((•)) ), při tomto nastavení nelze nastavit čas alarmu. 

Hodiny pouze zapípají každou celou hodinu.
- denní buzení i chime (oba symboly)
- vypnout denní buzení (symboly zmizí)
4. Potvrďte nastavení tlačítkem SET
5. Pokud jste nastavili denní buzení a nebo denní buzení+chime, blikají minuty buzení. 

Pomocí ADJ nastavte minuty času buzení. Potvrďte tlačítkem SET
6. Blikají hodiny buzení. Pomocí ADJ nastavte hodiny času buzení. Potvrďte tlačítkem SET

Nastavení kalendáře (datumu)
1. Pomocí tlačítka MODE přepněte do režimu Kalendář (v části displeje „TIME“ se objeví 

číslo pro den a měsíc.
2. Stiskněte tlačítko SET a podržte cca 2 sec. Začne blikat rok. Pomocí ADJ nastavte rok. 

Pro potvrzení stiskněte SET.
3. Bliká měsíc (Month). Pomocí ADJ nastavte měsíc. Potvrďte tlačítkem SET. Začne blikat 

číslo udávající den v měsíci (Date). Pomocí ADJ nastavte příslušný den. Potvrďte tlačít-
kem SET, kterým zároveň ukončíte nastavování kalendáře. Pokud nepřepnete tlačítkem 
MODE do jiného režimu, displej se automaticky po cca 5 sekundách vrátí do režimu 
hodin.

Nastavení režimu výstrahy nízké teploty a vlhkosti

1. Pomocí tlačítka MODE přepněte do režimu Výstrahy nízké teploty a vlhkosti (v úseku 
displeje TEMP se objeví ikonka „LOW TEMP MODE“ a v úseku displeje HUMIDITY se 
objeví ikonka „LOW HUMI MODE“.
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2. Stiskněte tlačítko SET a podržte cca 2 sec, abyste se dostali do nastavení režimu výstra-
hy nízké teploty. Pomocí ADJ nastavte zapnutí výstrahy (bliká ikonka LOW). Dalším 
stisknutím ADJ vypnete výstrahu (zmizí ikonka LOW). 

3. Požadované nastavení potvrďte tlačítkem SET.
4. Jestliže jste nastavili v předchozím kroku zapnutou výstrahu nízké teploty, bliká údaj o 

nastavení stupně nízké teploty, při které se má spustit výstraha. Pomocí ADJ nastavte 
požadovanou teplotu (např. -30ºC). Tlačítkem SET potvrďte.

5. Pomocí ADJ nastavte zapnutí výstrahy nízké vlhkosti (bliká ikonka LOW). Dalším stisknu-
tím ADJ vypnete výstrahu nízké vlhkosti (zmizí ikonka LOW).

6. Požadované nastavení potvrďte tlačítkem SET.
7. Jestliže jste nastavili v předchozím kroku zapnutou výstrahu nízké vlhkosti, bliká údaj o 

nastavení procenta nízké vlhkosti, při které se má spustit výstraha. Pomocí ADJ nastavte 
požadovanou hodnotu (např. 35%). Tlačítkem SET potvrďte.

Jestliže teplota  nebo vlhkost je nižší než nastavené hodnoty, ozve se 5 sekundová výstraha.

Nastavení režimu výstrahy vysoké teploty a vlhkosti

1. Pomocí tlačítka MODE přepněte do režimu Výstrahy vysoké teploty a vlhkosti (v úseku 
displeje TEMP se objeví ikonka „HIGH TEMP MODE“ a v úseku displeje HUMIDITY se 
objeví ikonka „HIGH HUMI MODE“.

2. Stiskněte tlačítko SET a podržte cca 2 sec, abyste se dostali do nastavení režimu výstra-
hy vysoké teploty. Pomocí ADJ nastavte zapnutí výstrahy (bliká ikonka HIGH). Dalším 
stisknutím ADJ vypnete výstrahu (zmizí ikonka HIGH). 

3. Požadované nastavení potvrďte tlačítkem SET.
4. Jestliže jste nastavili v předchozím kroku zapnutou výstrahu vysoké teploty, bliká údaj o 

nastavení stupně vysoké teploty, při které se má spustit výstraha. Pomocí ADJ nastavte 
požadovanou teplotu (např. +30ºC). Tlačítkem SET potvrďte.

5. Pomocí ADJ nastavte zapnutí výstrahy vysoké vlhkosti (bliká ikonka HIGH). Dalším 
stisknutím ADJ vypnete výstrahu vysoké vlhkosti (zmizí ikonka HIGH).

6. Požadované nastavení potvrďte tlačítkem SET.
7. Jestliže jste nastavili v předchozím kroku zapnutou výstrahu vysoké vlhkosti, bliká údaj o 

nastavení procenta vysoké vlhkosti, při které se má spustit výstraha. Pomocí ADJ nastav-
te požadovanou hodnotu (např. 80%). Tlačítkem SET potvrďte.

Jestliže teplota  nebo vlhkost je vyšší než nastavené hodnoty, ozve se 5 sekundová výstra-
ha.
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Nastavení režimu vnitřní a venkovní teploty

1. Pomocí tlačítka MODE přepněte do režimu měření vnitřní/venkovní teploty (v úseku 
displeje TEMP se objeví blikající ikonka IN nebo OUT.

2. Pomocí ADJ přepněte buď na IN (měření vnitřní teploty) nebo OUT (měření vnější teplo-
ty). Na displeji se vždy zobrazí požadovaná teplota.

3. Tlačítkem MODE potvrdíte nastavení a vrátíte se do úvodního režimu Hodiny

Funkce opakovaného buzení (SNOOZE)
Jestliže denní čas dosáhne nastaveného času buzení a je-li budík zapnut, ozve se pípání 
alarmu po dobu 1 minuty a blikají příslušné ikonky (budík a nebo budík+chime). Stisknutím 
tlačítka SNOOZE během této minuty aktivujete funkci opakovaného buzení SNOOZE a 
dočasně se vypne zvuk budíku a začne blikat ikonka Snooze. Po 5 minutách začne budík 
zvonit opět 1 minutu a tento cyklus se opakuje 4x.

Indikace počasí (horní část displeje)
V horní části displeje se zobrazuje ikona Slunečno, Zataženo a Déšť podle stavu skutečné 
venkovní teploty a vnitřní vlhkosti.
Poznámka: Po zapnutí ukazuje ikona předpovědi počasí slunce a mrak po dobu 24h. Po této 
době zobrazuje předpověď dle vývoje teploty a vlhkosti.

Indikace měsíčních fází
V pravé dolní části displeje se zobrazují 4 různé ikony měsíčních fází podle nastaveného 
data. Úplněk, první čtvrť, druhá čtvrť a novoluní.

Upozornění
Nevystavujte přístroj extrémnímu tlaku, otřesům, prachu teplotě nebo vlhkosti, mohlo by dojít 
k jeho poškození, zkrácení životnosti, poškození baterií nebo zdeformování některých částí.
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ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z 
domácnosti)
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elek-
trické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpa-
dem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných mís-
tech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napo-
máháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, 
což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte 
od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, 
v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na 
internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Technický vývoj
Výrobce si vyhrazuje  právo provádět v rámci technického vývoje a zdokonalování výrobku 
technické změny i bez předchozího upozornění.

Likvidace obalu
Po uplynutí záruky odevzdejte obal do sběru. Obal je 100% recyklovatelný. 

Záruka
Na tento výrobek je spotřebiteli poskytována záruka v době trvání 24 měsíců ode dne nákupu. 
Tato záruka se vztahuje na veškeré materiálové a pracovní náklady spojené s opravou 
výrobku.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Provedení výrobku vyhovuje českým i mezinárodním předpisům a normám.
Dovozce prohlašuje, že na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě ve 
smyslu § 13, odst. 5 zákona 22/97 Sb. a nařízení vlády 17/2003 a 18/2003.
Originál prohlášení o shodě je uložen v sídle společnosti.
oficiální dovozce a distributor v ČR:
Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika
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Záruční prohlášení - drobné domácí spotřebiče

Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za důvěru výrobku značky EDISON. Věříme, že s tímto výrobkem budete  maximálně  
spokojeni.  Jestliže  jste  se  rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, 
péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude  výrobek  v  

budoucnu  vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. 
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializova-

ných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro 

poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po 
dobu záruky uschovat původní obaly k výrobku.
Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaším novým domácím spotřebičem.

Na tento domácí spotřebič značky EDISON poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců 
od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo 
vadou materiálu. Záruka na bezchybný provoz spotřebiče je poskytována pouze v případě předložení 
tohoto záručního prohlášení a kopie dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, 
datem prodeje a razítkem prodejny. 

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada 
způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v 
rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné 
síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto 
zákroku nemají oprávnění.  Výrobky  jsou  určeny  pro  použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem 
nemůže být záruka uplatněna. 

V případě poruchy výrobku  předejte  toto záruční  prohlášení s vyplněným a potvrzeným reklamačním 
protokolem a kopií dokladu o zakoupení svému prodejci, u kterého jste výrobek zakoupili.

Toto záruční prohlášení spolu s řádně vyplněným dokladem o zakoupení výrobku tvoří záruční list dle § 620 
odst. 3 Občanského zákoníku.

 Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
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Návod na použitie

Vážený zákazník, blahoželáme vám k nákupu výrobku Edison. 
Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu a potom ho uschovajte pre prípadnú neskoršiu potrebu.

Meteorologická stanica 2126
s káblovým snímačom vonkajšej teploty
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Po vybalení stanice skontrolujte obsah :
Digitálna meteo-stanica Edison 2126B s káblovým snímačom vonkajšej teploty 1x
Návod na použitie v češtine a slovenčine      1x

Vloženie a výmena batérií
Otvorte kryt batériového priestoru na zadnej strane stanice. Do drážky označenej štítkom 
a vybavenej pružinou vložte novú 1,5V, LR3 (AAA) batériu, pričom dajte pozor na správnu 
polaritu. Uzavrite kryt. Ak je displej matný, slabý alebo zobrazuje abnormálne údaje, vymeň-
te batériu.

Základné funkcie stanice
Miestny čas a budík
Indikácia počasia a mesačnej fázy
Kalendár 2000-2099
Teplomer (ºC / ºF)
Vlhkomer (%)
Meranie vnútornej teploty aj vonkajšej teploty pomocou káblového snímača
12h/24h režim hodín
Pamäť pre záznam max. a min. teploty
Pamäť pre záznam max. a min vlhkosti
Nastavenie teplotných a vlhkostných limitov a výstrahy
Rozsah meraných teplôt (-50ºC ~ +70ºC, -58ºF ~+158ºF]
Rozsah meranej vlhkosti (20% ~ 90% R.H.)
Opakované budenie (Snooze)
1x1,5V, LR3 (AAA) batéria

Funkcie tlačidiel v rôznych režimoch

MODE tlačidlo – slúži na postupné prepínanie do režimov Hodiny, Alarm, Nízka teplota/vlh-
kosť a Vysoká teplota/vlhkosť, Vonkajšia a vnútorná teplota.
SET tlačidlo – v režime Hodiny slúži na prepínanie zobrazenej teploty zo ºC na ºF. Ak 
podržíte tlačidlo viac než 2 sekundy, môžete nastavovať či meniť zobrazené údaje (editova-
ný údaj bliká).
ADJ (Adjust) tlačidlo – v režime Hodiny, môžete opakovaným stlačením tohto tlačidla čítať 
pamäťový záznam o dosiahnutej minimálnej či maximálnej teplote a vlhkosti. V rôznych 
režimoch nastavovania hodnôt (napr. nastavenie času, alarmu a pod.), týmto tlačidlom mení-
me hodnoty či volíme rôzne možnosti. Každým stlačením ADJ tlačidla zvýšime nastavovanú 
hodnotu o 1 jednotku (minúty, hodiny a pod). Ak chceme zrýchliť nastavovanie, podržíme 
ADJ tlačidlo dlhšie než 2 sekundy a priebeh nastavovania hodnôt sa výrazne zrýchli.
SNOOZE tlačidlo – ak sa spustí alarm (budík), týmto tlačidlom aktivujeme funkciu opakova-
né budenie (Snooze).
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Nastavenie miestneho času
1. Pomocou tlačidla MODE prepnite do režimu Hodiny
2. Stlačte tlačidlo SET a podržte cca 2 sekundy. Objaví sa blikajúca 24. Tlačidlom ADJUST 

nastavte požadovaný režim (buď 12h alebo 24h). Tlačidlom SET potvrďte.
3. Objaví sa blikajúci čas v minútach. Pomocou tlačidla ADJUST nastavte miestny čas v 

minútach. Potvrďte tlačidlom SET.
4. Začnú blikať hodiny. Pomocou tlačidla ADJUST nastavte hodiny. Potvrďte tlačidlom SET.

Nastavenie budíka (Alarm)
1. Pomocou tlačidla MODE prepnite do režimu Alarm
2. Stlačte tlačidlo SET a podržte cca 2 sekundy Začne blikať číslo pre nastavenie času 

budenia. 
3. Pomocou opakovaného stlačenia ADJ vyberte niektorý z nasledujúcich režimov budenia:
- denné budenie (objaví sa symbol zvončeka)
- denné chime (objaví sa symbol ((•)) ), pri tomto nastavení nie je možné nastaviť čas 

alarmu. Hodiny iba zapípajú každú celú hodinu.
- denné budenia aj chime (oba symboly)
- vypnúť denné budenia (symboly zmiznú)
4. Potvrďte nastavenie tlačidlom SET
5. Ak ste nastavili denné budenia a alebo denné budenie+chime, blikajú minúty budenia. 

Pomocou ADJ nastavte minúty času budenia. Potvrďte tlačidlom SET
6. Blikajú hodiny budenia. Pomocou ADJ nastavte hodiny času budenia. Potvrďte tlačidlom 

SET

Nastavenie kalendára (dátumu)
1. Pomocou tlačidla MODE prepnite do režimu Kalendár (v časti displeja „TIME“ sa objaví 

číslo pre deň a mesiac.
2. Stlačte tlačidlo SET a podržte cca 2 sekundy. Začne blikať rok. Pomocou ADJ nastavte 

rok. Pre potvrdenie stlačte SET.
3. Bliká mesiac (Month). Pomocou ADJ nastavte mesiac. Potvrďte tlačidlom SET. Začne 

blikať číslo udávajúce deň v mesiaci (Date). Pomocou ADJ nastavte príslušný deň. 
Potvrďte tlačidlom SET, ktorým zároveň ukončíte nastavovanie kalendára. Ak neprepnete 
tlačidlom MODE do iného režimu, displej sa automaticky po cca 5 sekundách vráti do 
režimu hodín.

Nastavenie režimu výstrahy nízkej teploty a vlhkosti

1. Pomocou tlačidla MODE prepnite do režimu Výstrahy nízkej teploty a vlhkosti (v úseku 
displeja TEMP sa objaví ikonka „LOW TEMP MODE“ a v úseku displeja HUMIDITY sa 
objaví ikonka „LOW HUMI MODE“.

2. Stlačte tlačidlo SET a podržte cca 2 sekundy, aby ste sa dostali do nastavenia režimu 
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výstrahy nízkej teploty. Pomocou ADJ nastavte zapnutie výstrahy (bliká ikonka LOW). 
Ďalším stlačením ADJ vypnete výstrahu (zmizne ikonka LOW). 

3. Požadované nastavenie potvrďte tlačidlom SET.
4. Ak ste nastavili v predchádzajúcom kroku zapnutú výstrahu nízkej teploty, bliká údaj o 

nastavení stupňa nízkej teploty, pri ktorej sa má spustiť výstraha. Pomocou ADJ nastavte 
požadovanú teplotu (napr. -30ºC). Tlačidlom SET potvrďte.

5. Pomocou ADJ nastavte zapnutie výstrahy nízkej vlhkosti (bliká ikonka LOW). Ďalším 
stlačením ADJ vypnete výstrahu nízkej vlhkosti (zmizne ikonka LOW).

6. Požadované nastavenie potvrďte tlačidlom SET.
7. Ak ste nastavili v predchádzajúcom kroku zapnutú výstrahu nízkej vlhkosti, bliká údaj 

o nastavení percenta nízkej vlhkosti, pri ktorej sa má spustiť výstraha. Pomocou ADJ 
nastavte požadovanú hodnotu (napr. 35%). Tlačidlom SET potvrďte.

Ak je teplota alebo vlhkosť nižšia než nastavené hodnoty, ozve sa 5 sekundová výstraha.

Nastavenie režimu výstrahy vysokej teploty a vlhkosti

1. Pomocou tlačidla MODE prepnite do režimu Výstrahy vysokej teploty a vlhkosti (v úseku 
displeja TEMP sa objaví ikonka „HIGH TEMP MODE“ a v úseku displeja HUMIDITY sa 
objaví ikonka „HIGH HUMI MODE“.

2. Stlačte tlačidlo SET a podržte cca 2 sekundy, aby ste sa dostali do nastavenia režimu 
výstrahy vysokej teploty. Pomocou ADJ nastavte zapnutie výstrahy (bliká ikonka HIGH). 
Ďalším stlačením ADJ vypnete výstrahu (zmizne ikonka HIGH). 

3. Požadované nastavenie potvrďte tlačidlom SET.
4. Ak ste nastavili v predchádzajúcom kroku zapnutú výstrahu vysokej teploty, bliká údaj 

o nastavení stupňa vysokej teploty, pri ktorej sa má spustiť výstraha. Pomocou ADJ 
nastavte požadovanú teplotu (napr. +30ºC). Tlačidlom SET potvrďte.

5. Pomocou ADJ nastavte zapnutie výstrahy vysokej vlhkosti (bliká ikonka HIGH). Ďalším 
stlačením ADJ vypnete výstrahu vysokej vlhkosti (zmizne ikonka HIGH).

6. Požadované nastavenie potvrďte tlačidlom SET.
7. Ak ste nastavili v predchádzajúcom kroku zapnutú výstrahu vysokej vlhkosti, bliká údaj 

o nastavení percenta vysokej vlhkosti, pri ktorej sa má spustiť výstraha. Pomocou ADJ 
nastavte požadovanú hodnotu (napr. 80%). Tlačidlom SET potvrďte.

Ak je teplota alebo vlhkosť vyššia než nastavené hodnoty, ozve sa 5 sekundová výstraha.

Nastavenie režimu vnútornej a vonkajšej teploty

1. Pomocou tlačidla MODE prepnite do režimu merania vnútornej/vonkajšej teploty (v úseku 
displeja TEMP sa objaví blikajúca ikonka IN alebo OUT.

2. Pomocou ADJ prepnite buď na IN (meranie vnútornej teploty) alebo OUT (meranie 
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vonkajšej teploty). Na displeji sa vždy zobrazí požadovaná teplota.
3. Tlačidlom MODE potvrdíte nastavenie a vrátite sa do úvodného režimu Hodiny

Funkcia opakovaného budenia (SNOOZE)
Ak denný čas dosiahne nastavený čas budenia a ak je budík zapnutý, ozve sa pípanie 
alarmu počas 1 minúty a blikajú príslušné ikonky (budík a alebo budík+chime). Stlačením 
tlačidla SNOOZE počas tejto minúty aktivujete funkciu opakovaného budenia SNOOZE a 
dočasne sa vypne zvuk budíka a začne blikať ikonka Snooze. Po 5 minútach začne budík 
zvoniť opäť 1 minútu a tento cyklus sa opakuje 4x.

Indikácia počasia (horná časť displeja)
V hornej časti displeja sa zobrazuje ikona Slnečno, Zamračené a Dážď podľa stavu skutoč-
nej vonkajšej teploty a vnútornej vlhkosti.
Poznámka: Po zapnutí ukazuje ikona predpovede počasia slnko a mrak počas 24h. Po 
tomto čase zobrazuje predpoveď podľa vývoja teploty a vlhkosti.

Indikácia mesačných fáz
V pravej dolnej časti displeja sa zobrazujú 4 rôzne ikony mesačných fáz podľa nastaveného 
dátumu. Nov, prvá štvrť, spln, posledná štvrť.

Upozornenie
Nevystavujte prístroj extrémnemu tlaku, otrasom, prachu, teplote alebo vlhkosti, mohlo 
by dôjsť k jeho poškodeniu, skráteniu životnosti, poškodeniu batérií alebo zdeformovaniu 
niektorých častí.
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SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických 
zariadení (z domácností)
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elek-
trické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. 
Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde 
budú prijaté zdarma. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomá-
hate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, 
čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od 
miestneho úradu,  najbližšieho zberného miesta, v Zákonu o odpadoch príslušnej země, v ČR 
č. 185/2001 Sb. v platnom zneni. Dialej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na interneto-
vých stránkach www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi ude-
lené pokuty

Technický vývoj
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať v rámci technického vývoja a zdokonaľovania výrobku 
technické zmeny i bez predošlého upozornenia.

Likvidácia obalov
Po uplynutí záruky odovzdajte obal do zberu. Obal je 100% recyklovateľný. 

Záruka
Na mikrovlnnú rúru EDISON je spotrebiteľovi poskytovaná záruka v dobe trvania 24 mesiacov 
odo dňa predaja. Táto záruka sa vzťahuje na všetky materiálové a pracovné náklady spojené 
s opravou výrobku.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Prevedenie výrobku vyhovuje slovenským i medzinárodným predpisom a 
normám. Dovozca prehlasuje, že na tento výrobok bolo vydané
Prehlásenie o zhode
Originál prehlásenia o zhode je uložený v sídle spoločnosti.
Oficiálny dovozca a distribútor v SR: 
Zásobování a.s., Chloumecká 376, 276 01 Mělník, Česká republika
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Vyhlásenie o záruke - drobné domáce spotrebiče
Vážení zákazníci, 
ďakujeme Vám za dôveru výrobku značky EDISON. Veríme, že s týmto výrobkom budete maximálne spo-
kojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostli-
vosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v 

budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. 
· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špeciali-

zovaných výrobcov.
· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 

rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu. Odporúčame Vám uscho-
vať si počas záruky pôvodné obaly od výrobku.
Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým domácim spotrebičom.

Na tento domáci spotrebič značky EDISON poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesi-
acov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou 
výroby alebo chybou materiálu. Záruka na bezchybnú prevádzku spotrebiča je poskytovaná iba v prípade 
predloženia tohto vyhlásenia o záruke a kópie dokladu o zakúpení výrobku (pokladniční blok) s typovým 
označením výrobku, dátumom predaja a pečiatkou predajne. 

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada 
spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v 
rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený 
na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, 
ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným 
spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. 

V prípade poruchy výrobku odovzdajte toto vyhlásenie o záruke s vyplneným a potvrdeným reklamač-
ným protokolom a kópiou dokladu o zakúpení svojmu predajcovi, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Toto vyhlásenie o záruke spolu s riadne vyplneným dokladom o zakúpení výrobku tvorí záručný list podľa 
§ 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

 Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika


