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Digitální okenní teploměr VISION SOLAR, 

30.1035 
 

Funkce 
� jasný funkční design 

� maximální a minimální hodnoty 

� čas 

� snadná instalace, odjímatelný 

� automatické podsvícení při setmění 

 

Displej 
Viz obr. v orig. návodu 

A: symbol baterie 

B: symbol AM/PM je-li zvolen 12ti hodinový formát 

C: čas 

D: symbol letního času (DST) 

E: teplota 

F: minimální teplota 

G: maximální teplota 

 

Tlačítka 
H: „MODE“ 

I: „+1“ 

J: „+/- 1hr“  

K: ECO 

 

Pouzdro 
L: teplotní čidlo 

M: prostor pro baterie 

N: solární panel 

O: držák 

 

Instalace 
� Připevněte držák pomocí přiložené oboustranné lepicí pásky na okno (předem 

očištěné). 

� Upozornění: displej je velmi citlivý. Při sejmutí teploměru z držáku, zacházejte 

s displejem velmi opatrně. 

 

Zprovoznění 
� sejměte z držáku 

� odstraňte ochrannou fólii z displeje 

� pomocí šroubováku otevřete kryt baterií 

� vložte přiložené baterie (nalevo: dobíjecí baterie 1 x 1,2V AAA pro podsvícení a 

napravo: pro všeobecnou funkci 1 x 1,5 V AAA), dbejte na správnou polaritu – viz 

označení 

� uzavřete kryt baterií 

� na displeji se krátce zobrazí všechny segmenty 
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� poté se na displeji zobrazí „0:00“ a symbol DST bliká 

� je-li letní čas, stiskněte k potvrzení tlačítko „+1“, zatímco bliká symbol DST 

� je-li zimní čas, stiskněte ještě jednou toto tlačítko u symbol DST zmizí 

� nebude-li letní či zimní čas potvrzení, DST symbol přestane po 15s blikat a zmizí 

 

Manuální nastavení času 
� stiskněte tlačítko „MODE“, ukazatel hodiny začne v horním rohu displeje blikat 

� pomocí tlačítka „+1“ hodinu nastavte 

� potvrďte tlačítkem „MODE“ 

� ukazatel minut začne blikat, minuty nastavte opět pomocí tlačítka „+1“ (držením 

tlačítka hodnoty naskakují rychleji) 

� nastavení potvrďte tlačítkem „MODE“ 

 

Změna jednotky °C/°F 
� pomocí tlačítka „+1“ můžete volit mezi jednotkou teploty °C nebo °F 

� bude-li zvolena jednotka °F, bude automaticky nastaven 12ti hodinový formát, symbol 

AM nebo PM se objeví na displeji 

 

Změna letního/zimního času 
� stisknutím tlačítka „+/-1“ se změní letní čas na zimní či naopak 

 

Osvětlení 
� díky solárním článkům bude přiložená dobíjecí baterie ekologicky opět nabita 

� pro dostatečné osvětlení by měl být solární panel vystaven dennímu světlu alespoň    

8-10 hodin 

� pomocí tlačítka „ECO“ můžete časované osvětlení zapnout či vypnout 

� je-li časované osvětlení aktivováno, zapne se světlo automaticky od 5 do 9hod a od 19 

do 23hod, pokud je solárním panelem registrováno dostatečné temno (z tohoto důvodu 

musí být nastaven aktuální čas) 

� není-li ECO režim aktivován, osvětlení bude stále zapnuto, pokud je solárním panelem 

registrováno dostatečné temno 

� objeví-li se na displeji symbol baterie, napětí v dobíjecí baterii je slabé a osvětlení 

může být dočasně vypnuto, dokud napětí v baterii nebude opět dostačující 

 

Ukazatel teploty 
� střední displej zobrazuje aktuální teplotu a dolní displej zobrazuje minimální a 

maximální teplotu 

� pozn.: na základě vyzařování tepla, popř. polohy Vašeho okna může být zobrazená 

teplota na teploměru vyšší než teplota ve volném poli 

 

Maximální/minimální hodnoty 
� maximální a minimální hodnoty jsou automaticky obnovovány. Maximální teplota 

vždy v 8hod ráno a minimální teplota vždy ve 20hod večer (z tohoto důvodu musí být 

nastaven aktuální čas) 

 

Výměna baterií 
� jsou-li číslice na displeji slabé, je nutné vyměnit 1,5 V AAA baterie 

� používejte pouze alkalické baterie 
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� slabé baterie co nejdříve vyměňte, aby jste se vyhnuli poškození přístroje jejich 

případným vytečením 

 

Péče a údržba 
� extrémní teploty, vibrace nebo šoky mohou vést k poškození přístroje 

� přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od elektronických přístrojů a velkých 

kovových součástí 

� pozor: solární panel je velmi citlivý, nenechte přístroj upadnout 

� aby jste dosáhli co možná nejlepší funkčnosti, udržujte solární panel stále čistý – 

solární články čistěte měkkým hadříkem 

� k čištění přístroje použijte měkký, lehce vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čistící 

prostředky 

� nepokoušejte se přístroj sami opravovat 

� při otevření přístroje nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku 

� přístroj nevystavujte extrémním změnám teploty 

� přístroj není hračka a pro nepatří do dětských rukou 

� tento přístroj není určen pro lékařské účely 

 

Technická data 
Rozsah měření  -25°C …+ 70°C (-13°F…+158°F) 

Baterie    1 x 1,2 V AAA dobíjecí baterie a 

    1 x 1,5 V AAA 

 
 
 
 

Pozn.: baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše!!! 
 

Dodává T.B.I. s.r.o., tel/fax: 261 219 439, www.tbi.cz 


