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/SK/ nástenné hodiny AG-340, riadené rádiovým signálom                                                                  obj.č.113977 

 
1. Spustenie hodín 
Do priečinku na zadnej strane hodín vložte batériu AA/Mignon podľa symbolov vo vnútri priečinka. Hodinová, minútová 
a sekundová ručička sú na 12ke a hodiny sa prepnú do režimu rádiového signálu. 
 
2. Režim prijímania rádiového signálu 
 
a) Automatické spustenie po vložení batérií. 
Sekundová ručička sa nastaví na 12:00. Sekundová a minútová ručička sa nastavia na 4:00, 8:00 alebo 12:00. Hodiny 
začnú vyhľadávať rádiový signál DCF77. Počkajte cca. 5 minút, aby sa hodiny nastavili automaticky pomocou rádiového 
signálu. Ak bol príjem rádiového signálu neúspešný, presuňte hodiny na iné miesto, ideálne k oknu. Vyberte batérie, 
počkajte minútu a znova ich vložte dnu. 
 
b) Manuálne spustenie 
Ak chcete spustiť príjem signálu manuálne, stlačte a na viac ako 3 sekundy stlačte tlačidlo WAVE. Hodinová, minútová 
a sekundová ručička sú na 12ke a hodiny sa prepnú do režimu rádiového signálu. Po úspešnom prijatí signálu sa 
ručičky automaticky nastavia na správny čas. Príjem signálu môže trvať 3-10 minút. Ak príjem signálu nebol úspešný, 
hodiny začnú na 12:00 a správny čas sa nastaví pri ďalšom úspešnom príjme rádiového signálu. 
 
3. Manuálne nastavenie času (pri neúspešnom prijatí rádiového signálu) 
Stlačte a na viac ako 3 sekundy podržte tlačidlo SET. Ak budete držať tlačidlo SET stlačené, minútová ručička sa bude 
pohybovať dopredu rýchlo a plynulo. Ak stlačíte tlačidlo SET iba na krátky okamih, minútová ručička sa posunie 
dopredu iba o jednu minútu a pri každom ďalšom krátkom stlačení SET sa posunie dopredu o ďalšiu minútu. 
Ak viac ako 6 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavovanie bude ukončené. Čas sa automaticky nastaví pri ďalšom 
úspešnom prijatí rádiového signálu. 
 
4. RESET 
Po výmene batérií krátko stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane hodín. 
 
5. Odporučenie 
Používajte iba typ batérií vhodný pre tento výrobok a dbajte na to, aby boli správne vložené (polarita). 
 
Bezpečnostné upozornenia 
Nedodržanie nasledovných bezpečnostných upozornení vedie k zániku nároku na reklamáciu. Spoločnosť Hama 
nepreberá zodpovednosť za škody či zranenie spôsobené nesprávnym používaním výrobku či nedodržaním 
bezpečnostných upozornení. 
● Z bezpečnostných a licenčných dôvodov (CE) nie je možné výrobok modifikovať a/alebo meniť bez predošlého  
   povolenia 
● Zariadenie nevystavujte mechanickým tlakom. Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo  
   zadusenia. 
● Batérie odložte mimo dosah detí, hrozí nebezpečenstvo prehltnutia. 
● Nikdy sa nepokúšajte nabíjať obyčajné batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie. 
● Batérie nerozoberajte, neskratujte a nehádžte do ohňa. 
● Opravy a servis môže vykonávať iba odborník, nikdy sa o to nepokúšajte sami. 
 
 
Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 
 

 
Recyklácia (životné prostredie) 

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho 
odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto  
odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických 
a elektronických  
zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. 
Materiály, z ktorých je  tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie  
cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane 
životného  
prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie 
nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných 
miestach. Odovzdávajte iba vybité batérie. 
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/CZ/ Nástěnné hodiny  AG-340, řízené rádiovým signálem                                                                obj. č. 113977 

 
1. Uvedení hodin do provozu 
Do přihrádky na zadní straně hodin vložte baterii AA/Mignon podle symbolů uvnitř přihrádky. Hodinová, minutová 
a vteřinová ručička jsou na 12ce a hodiny se přepnou do režimu rádiového signálu. 
 
2. Režim příjmu rádiového signálu 
 
a) Automatické spuštění po vložení baterií. 
Sekundová ručička se nastaví na 12:00. Sekundová a minutová ručička se nastaví na 4:00, 8:00 nebo 12:00. Hodiny 
začnou vyhledávat rádiový signál DCF77. Počkejte cca. 5 minut, aby se hodiny nastavili automaticky pomocí rádiového 
signálu. Pokud byl příjem rádiového signálu neúspěšný, přesuňte hodiny na jiné místo, ideálně k oknu. Vyberte baterie, 
počkejte minutu a opět je vložte dovnitř. 
 
b) Manuální spuštění 
Pokud chcete spustit příjem signálu manuálně, stiskněte na víc jak 3 sekundy tlačítko WAVE. Hodinová, minutová a 
vteřinová ručička jsou na 12ce a hodiny se přepnou do režimu rádiového signálu. Po úspěšném přijetí signálu se ručičky 
automaticky nastaví na správný čas. Příjem signálu může trvat 3 až 10 minut. Pokud příjem signálu nebyl úspěšný, 
hodiny začnou na 12:00 a správný čas se nastaví při dalším úspěšném příjmu rádiového signálu. 
 
3. Manuální nastavení času (při neúspěšném přijetí rádiového signálu) 
Stiskněte na víc jak 3 sekundy tlačítko SET. Pokud budete tlačítko SET nadále držet stlačené, minutová ručička se bude 
pohybovat dopředu rychle a plynule. Pokud tlačítko SET stisknete pouze na krátký okamžik, minutová ručička se 
posune pouze o jednu minutu a při každém dalším stlačení tlačítka SET o další minutu. Pokud víc než 6 sekund 
nestisknete žádné tlačítko, nastavování se ukončí. Čas se automaticky nastaví při dalším úspěšném přijetí rádiového 
signálu. 
 
4. RESET 
Po výměně baterií stiskněte krátce tlačítko RESET na zadní straně zařízení. 
 
5. Doporučení 
Používejte pouze typ baterií vhodný pro tento výrobek a dbejte na to, aby byli správně vložené (polarita). 
 
Bezpečnostní upozornění 
Nedodržení následujících bezpečnostních upozornění vede k zániku nároku na reklamaci. Společnost Hama nepřebírá 
odpovědnost za škody či zranění způsobené nesprávným používáním výrobku či nedodržením bezpečnostních 
upozornění. 
● Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) není možné výrobek modifikovat a/a nebo měnit bez předešlého povolení. 
● Zařízení nevystavujte mechanickým tlakům. Obalový materiál odložte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení. 
● Baterie odkládejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí polknutí. 
● Nikdy se nepokoušejte nabíjet obyčejné baterie, hrozí nebezpečí exploze. 
● Baterie nerozebírejte, nezkratujte a neodhazujte do ohně. 
● Opravy a servis může vykonávat pouze odborník, nikdy se o to nepokoušejte sami. 
 
 
Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
 
 

 
Recyklace (životní prostředí) 

 
 

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného   
domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl 
by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v 
návodu  nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také 
recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického 
postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém obecním 
úřadě o příslušných sběrných centrech. Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Uživatelé 
jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité baterie. 

 
 


