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Controls and Displays
1. SnOOZE / LIGHt button = activating the backlight (approx. 5 seconds) / stopping the alarm for 4

minutes
2. p button = selection of the date, time, alarm time / switching between 12 and 24-hour format / time

zone display
3. q button = selection of the date, time, alarm time / language selection
4. mode button = setting the date, time, alarm / switch the display mode
5. °C/°F Taste = activate/deactivate manual radio signal reception / switches between °C and °F
6. button = activating/deactivating the alarm
7. Battery compartment
8. Battery compartment cover

Thank you for choosing a Hama product.
Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions
in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the
new owner.

1. Explanation of Warning Symbols and notes

Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

note

This symbol is used to indicate additional information or important notes.

2. Package Contents
• RC 130 radio-controlled alarm clock
• 2 x AAA batteries
• these operating instructions

3. Safety notes
• The product is intended for private, non-commercial use only.
• Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry environment.
• Do not use the product in areas where the use of electronic devices is not permitted.
• Do not place the product near interference fields, metal frames, computers, TVs, etc. Electronic devices and

window frames can negatively affect the product’s functionality.
• Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
• Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
• Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
• Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.
• Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.

Warning – Batteries

• Immediately remove and dispose of dead batteries from the product.
• Only use batteries (or rechargeable batteries) that match the specified type.
• Do not mix old and new batteries or batteries of a different type or make.
• When inserting batteries, note the correct polarity (+ and - markings) and insert the batteries

accordingly. Failure to do so could result in the batteries leaking or exploding.
• Do not overcharge batteries.
• Keep batteries out of the reach of children.
• Do not short circuit the batteries/rechargeable batteries and keep them away from uncoated metal

objects.

4. Getting Started
Open the battery compartment cover (8), remove the contact breaker and then close the battery
compartment cover (8).
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Ovládací prvky a indikace
1. Tlačítko SnOOZE/LIGHt = aktivace podsvícení displeje (cca 5 sekund) / přerušení signálu buzení na 4

minuty
2. Tlačítkop = výběr data, času, budíku/nastavení formátu 12/24 hod./zobrazení časového pásma
3. Tlačítkoq = výběr data, času, budíku/volba jazyka
4. Tlačítko mode = nastavení data, hodinového času, budíku / změna indikace
5. Tlačítko °C/°F = aktivace / deaktivace manuálního příjmu rádiového signálu / přepínání mezi °C a °F
6. Tlačítko = Aktivace/deaktivace budíku
7. Přihrádka na baterie
8. Kryt bateriové přihrádky

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.
Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití.
Pokud výrobek prodáte, předejte tento text novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

2. Obsah balení
• budík řízený rádiovým signálem RC 130
• 2 baterie AAA
• tento návod k použití

3. Bezpečnostní pokyny
• Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.
• Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorách.
• Výrobek nepoužívejte na místech, kde platí zákaz používání elektronických přístrojů.
• Výrobek neumisťujte v blízkosti rušivých polí, kovových rámů, počítačů, televizorů, a pod. Elektronické

přístroje a rámy oken negativně ovlivňují funkci výrobku.
• Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
• Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému

odbornému personálu.
• Na výrobku neprovádějte žádné změny.Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.
• Obalový materiál nepatří do rukou dětí, hrozí nebezpečí udušení.
• Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.

Varování - baterie

• Použité baterie odstraňte a likvidujte z výrobku ihned.
• Používejte výhradně akumulátory (nebo baterie) odpovídající udanému typu.
• Staré a nové baterie nemíchejte, stejně tak nepoužívejte baterie různých typů a výrobců.
• Při vkládání baterií vždy dbejte správné polarity (označení + a -) a baterie vkládejte podle uvedené

polarity. Při nedodržení hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze.
• Baterie zcela nevybíjejte.
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
• Akumulátory/baterie nezkratujte a zabraňte jejich umístění v blízkosti neizolovaných kovových

předmětů.

4. Uvedení do provozu
Otevřete kryt přihrádky na baterie (8), odstraňte přerušovač kontaktu a kryt přihrádky na baterie (8)
opět uzavřete.

C Návod k použití
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5. Provoz

Upozornění – zadání

Pro rychlejší zvolení hodnot držte stisknuto tlačítkop (2) nebo tlačítkoq (3).

5.1. Automatické nastavení data/času pomocí signálu DCF
• Po vložení baterie se zapne displej, zazní akustický signál a budík začne automaticky hledat rádiový signál

DCF. Během vyhledávání bliká rádiový symbol . To může trvat 3 až 5 minut.
• Při úspěšném příjmu rádiového signálu se automaticky nastaví datum a hodinový čas.

Indikace Vyhledávání signálu DCF

Blikající indikace Aktivní

Trvalá indikace Úspěšná – příjem signálu

Žádná indikace Selhání – vyhledávání signálu zastaveno

Slabý příjem signálu

Upozornění

Hodiny vyhledávají signál DCF automaticky jednou za hodinu, což zaručuje přesný čas. Pokud je
vyhledávaní neúspěšné, ukončí se a bude se opakovat v další celou hodinu. Rádiový symbol zhasne.

• Pokud není opakovaně přijímán žádný signál měřicí stanice, stiskněte a po dobu cca 3 sekund držte stisknu-
to tlačítko °C/°F (5) pro spuštění manuálního hledání signálu DCF. Začne blikat rádiový symbol .

Upozornění

Tento proces trvá 3–5 minut. Pokud je neúspěšný, vyhledávání se ukončí a bude se opakovat v další celou
hodinu. Rádiový symbol zhasne.

Upozornění – letní čas

Hodinový čas se automaticky přenastaví na letní čas. V době letního času je na displeji zobrazeno S .

5.2. Manuální nastavení data/ času
• Stiskněte a přidržte tlačítko mode (4) na cca 3 sekundy, tím se spustí ruční nastavení datum/čas.
• Postupně nastavte tyto informace: hodiny, minuty, rok, měsíc, den
• Pro zvolení jednotlivých hodnot stiskněte tlačítkop (2) nebo tlačítkoq (3) a příslušnou volbu potvrďte

stisknutím tlačítka mode (4).
• Nastavení se ukončí automaticky, pokud déle než 30 sekund nedojde k žádnému zadání.

5.3. nastavení formátu času a dne v týdnu
• Pro přepnutí mezi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátem stiskněte tlačítkop (2). Ve 12-hodinovém

formátu se před hodinovým časem zobrazí AM resp. PM.
• Stiskněte a přidržteq tlačítko (3) na cca 3 sekundy pro nastavení jazyka v zobrazení dne v týdnu. Přidržte

přitomq tlačítko (3) tak dlouho, dokud se nezobrazí požadovaný jazyk.

Upozornění – den v týdnu

Indikaci dnů v týdnu můžete zvolit v jazycích angličtina (En), němčina (DE), italština (It), francouzština
(FR), španělština (SP), holandština (DU) nebo švédština (SW).
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5.4. nastavení a zobrazení budíku
• Opakovaně stiskněte tlačítko mode (4), až se zobrazí AL1.
• Podržte stisknuto tlačítko mode (4) po dobu cca 3 sekund. Začne blikat zobrazení hodin.
• Stiskněte tlačítkop (2) neboq tlačítko (3) pro zvolení hodin doby buzení a volbu potvrďte stisknutím

tlačítka mode (4). Začne blikat zobrazení minut.
• Tento postup opakujte pro minuty doby buzení. Po potvrzení výběru minut pomocí tlačítka mode (4) je čas

buzení 1 aktivní a je 1 zobrazený.
• Máte možnost stanovit druhý čas buzení.
• Stiskněte opakovaně tlačítko mode (4), dokud se nezobrazí AL2, a opakujte nastavení jako u AL1.
• Stiskněte tlačítko (6) pro aktivaci/deaktivaci času buzení 1, času buzení 2 nebo obou současně. Symboly

alarmu 1 a/nebo 2 se zobrazí/nezobrazí.
• Pokud se budík odpovídajícím způsobem aktivuje, začne blikat symbol alarmu a zazní signál buzení.
• Pro ukončení alarmu stiskněte tlačítko (6). Jinak se tento automaticky ukončí po 4 minutách.
• Stisknete-li během budícího signálu tlačítko SnOOZE / LIGHt (1), přeruší se budící signál na 4 minuty, a

potom se znovu spustí. Příslušný symbol alarmu i symbol Snooze ZZ blikají.

5.5. nastavení a zobrazení druhého časového pásma
• Stiskněte a přidržtep tlačítko (2) na cca 3 sekundy, tím se zobrazí druhé časové pásmo jako hlavní čas.

Vedle času se zobrazí F symbol.
• Opakovaně stiskněte tlačítko mode (4), dokud se nezobrazí teplota.
• Stiskněte a přidržte tlačítko mode (4) na cca 3 sekundy pro nastavení druhého času v jiném časovém

pásmu. Začne blikat zobrazení hodin.
• Proveďte nastavení pomocíp tlačítka (2) neboq (3) a výběr potvrďte stisknutím tlačítka mode (4).
• Stiskněte a přidržtep tlačítko (2) znovu na cca 3 sekundy pro změnu aktuálního místního času. Symbol

F se již nezobrazí.

5.6. nastavení a indikace Dual time (duálního času)
• Opakovaně stiskněte tlačítko mode (4), až se zobrazí DUAL tIME (duální čas).
• Stiskněte a podržte stisknuto tlačítko mode (4) po dobu cca 3 sekund. Začne blikat zobrazení hodin.
• Proveďte nastavení pomocíp tlačítka (2) neboq (3) a výběr potvrďte stisknutím tlačítka mode (4). Začne

blikat zobrazení minut.
• Tento postup opakujte pro nastavení minut.

5.7. Zobrazení teploty
• Stiskněte tlačítko mode (4), dokud se nezobrazí teplota.
• Stiskněte tlačítko °C/°F (5) pro změnu jednotek u zobrazení teploty mezi °C a °F.

5.8. Podsvícení displeje
Stisknutím tlačítka SnOOZE/LIGHt (1) se rozsvítí displej na přibližně 5 sekund.

6. Údržba a čištění
Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky. Dbejte na to, aby se do výrobku nedostala voda.

7. Vyloučení záruky
Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací,
montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních
pokynů.

8. Servis a podpora
Máte otázky k produktu ? Obraťte na na poradenské oddělení Hama.
Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)
Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.hama.com

9. technické údaje

Rádiový budík RC 130

Napájení 3,0 V
2 x baterie typu AAA

Rozsah měření
teploty –10°C – +50°C
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Ovládacie prvky a indikácie
1. Tlačidlo SnOOZE/LIGHt = aktivácia podsvietenia (cca. 5 sekúnd)/prerušenie signálu budenia na 4

minúty
2. Tlačidlop = výber - dátum, čas, budík/nastavenie 12/24-hodinového formátu/zobrazenie časového pásma
3. Tlačidloq = výber dátumu, času, budíka/jazyka
4. Tlačidlo mode = nastavenie dátumu, času, budíka / zmena zobrazenia
5. Tlačidlo °C/°F = Aktivácia/deaktivácia manuálneho príjmu rádiového signálu / prepínanie medzi °C a °F
6. Tlačidlo = aktivácia/deaktivácia budíka
7. Batériová priehradka
8. Kryt batériovej priehradky

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama.
Prečítajte si všetky nasledujúce pokyny a informácie. Uchovajte tento návod na použitie pre prípadné budúce
použitie. Ak výrobok predáte alebo darujete, dajte tento návod novému majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Upozornenie

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstva.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

2. Obsah balenia
• budík riadený rádiovým signálom RC 130
• 2 AAA batérie
• tento návod na použitie

Q Návod na použitie

10. Pokyny k likvidaci
Ochrana životního prostředí:

Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická
zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat
všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví
zákon příšlušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje.
Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

11. Prohlášení o shodě
Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento přístroj odpovídá základním požadavkům a
ostatním relevantním předpisům směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě podle směrnice R&TTE
99/5/ES najdete na internetových stránkách www.hama.com.
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3. Bezpečnostné upozornenia
• Výrobok je určený pre súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
• Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
• Nepoužívajte výrobok v prostredí, v ktorom nie je používanie elektronických prístrojov dovolené.
• Neumiestňujte výrobok na miesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti rušivých polí, kovových rámov, počítačov,

televízorov, atď. Elektronické zariadenia ako aj okenné rámy negatívne ovplyvňujú funkciu výrobku.
• Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.
• Nepokúšajte sa prístroj samostatne ošetrovať alebo opravovať. Prenechajte akékoľvek úkony údržby

kompetentnému odbornému personálu.
• Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie zo

záruky.
• Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia.
• Likvidujte obalový materiál okmžite podľa platných miestnych predpisov na likvidáciu odpadov.

Upozornenie – batérie

• Spotrebované batérie bezodkladne odstráňte z výrobku a likvidujte ich.
• Používajte výlučne nové akumulátory (alebo batérie) zodpovedajúce uvedenému typu.
• Použité batérie nemiešajte s novými, nepoužívajte rozličné typy batérií alebo batérie od rôznych

výrobcov.
• Dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu batérií (značenie + a -) a vložte ich príslušne. V prípade

nerešpektovania hrozí nebezpečenstvo vytečenia alebo výbuchu batérií.
• Batérie nevybíjajte do úplného vybitia.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
• Akumulátory/batérie neskratujte a uchovávajte ich mimo dosahu holých kovových predmetov.

4. Uvedenie do prevádzky
Otvorte kryt batériovej priehradky (8), odstráňte prerušovač kontaktov a kryt batériovej priehradky (8)
opäť zatvorte.

5. Prevádzka

Poznámka – zadávanie

Podržte stlačené tlačidlop (2) alebo tlačidloq (3), umožní sa tak rýchlejšia voľba hodnôt.

5.1. Automatické nastavenie dátumu/času pomocou signálu DCF
• Po vložení batérie sa displej zapne, zaznie akustický signál a budík automaticky začne vyhľadávanie

rádiového signálu DCF. Počas hľadania začne blikať symbol rádiového spojenia . Tento proces môže
trvať 3 až 5 minút.

• V prípade úspešného príjmu rádiového signálu sa dátum a čas nastavia automaticky.

Indikácia Vyhľadávanie signálu DCF

Blikajúca indikácia Aktívny stav

Trvalá indikácia Úspešné hľadanie - signál sa prijíma

Žiadne zobrazenie Neúspešné hľadania - vyhľadávanie signálu sa prerušilo

Slabý príjem signálu



54 55

Poznámka

Hodiny vyhľadávajú signál DCF jedenkrát za hodinu, čím sa zabezpečí zobrazovanie presného času.
V prípade neúspechu sa hľadanie ukončí a opakuje sa v nasledujúcej celej hodine. Symbol rádiového
spojenia zhasne.

• Ak sa opakovane neprijíma žiadny signál, podržte po dobu asi 3 sekúnd stlačené tlačidlo °C/°F (5) na
spustenie manuálneho hľadania signálu DCF. Začne blikať symbol rádiového spojenia .

Poznámka

Tento postup trvá asi 3 - 5 minút. V prípade neúspechu sa hľadanie ukončí a opakuje sa v nasledujúcej
celej hodine. Symbol rádiového spojenia zhasne.

Poznámka – letný čas

Čas sa na letný čas prestavuje automaticky. Pokiaľ je aktívny letný čas, zobrazí sa na displeji S .

5.2. Manuálne nastavenie dátumu/času
• Podržte asi 3 sekundy stlačené tlačidlo mode (4), čím spustíte manuálne nastavenie dátumu/času.
• Nastavte po sebe nasledujúce informácie: hodina, minúta, rok, mesiac, deň
• Na zvolenie jednotlivých hodnôt stlačte tlačidlop (2) alebo tlačidloq (3) a príslušnú voľbu potvrďte

stlačením tlačidla mode (4).
• Nastavenia sa automaticky ukončia, keď po dobu viac ako 30 sekúnd nevykonáte žiadne zadanie.

5.3. nastavenie formátu času a dňa v týždni
• Ak chcete prepínať medzi 12- a 24-hodinovým formátom zobrazenia času, stlačte tlačidlop (2). V

12-hodinovom formáte zobrazenia času sa pred časom zobrazuje AM, resp. PM.
• Podržte asi 3 sekundy stlačené tlačidloq (3) na nastavenie jazyka zobrazovania dní v týždni. Podržte

tlačidloq (3) stlačené tak dlho, kým sa nezobrazí želaný jazyk.

Poznámka – deň v týždni

Na zobrazenie dní v týždni môžete vybrať tieto jazyky: nemecky (GE), anglicky (En), holandsky (DU),
taliansky (It), španielsky (SP), francúzsky (FR) alebo švédsky (SW).

5.4. nastavenie a zobrazenie budíka
• Stláčajte opakovane tlačidlo mode (4), kým sa nezobrazí AL1.
• Stlačte a podržte tlačidlo mode (4) na cca. 3 sekundy. Indikácia hodín začne blikať.
• Na zvolenie hodín pre budenie stlačte tlačidlop (2) alebo tlačidloq (3) a voľbu potvrďte stlačením

tlačidla mode (4). Indikácia minút začne blikať.
• Tento postup opakujte pre minúty času budenia. Po potvrdení voľby minút tlačidlom mode (4) sa aktivuje a

1 zobrazí čas budenia 1.
• Máte možnosť nastaviť druhý čas budenia.
• Stlačte opakovane tlačidlo mode (4), kým sa nezobrazí AL2 a zopakujte nastavenia ako pre AL1.
• Stlačte tlačidlo (6), čím aktivujete/deaktivujete čas budenia 1, čas budenia 2 alebo obidva súčasne.

Zobrazia sa/nezobrazia sa symboly alarmu 1 a/alebo 2 .
• Pri aktivácii želaného budíka začne blikať príslušný symbol alarmu a zaznie signál budenia.
• Na ukončenie alarmu stlačte tlačidlo (6). Inak sa ukončí automaticky po 4 minútach.
• Ak stlačíte počas signálu budenia tlačidlo SnOOZE / LIGHt (1), preruší sa signál budenia na 4 minúty a

potom sa aktivuje znova. Bliká príslušný symbol alarmu ako aj symbol snooze ZZ .
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5.5. nastavenie a zobrazenie druhej časovej zóny
• Stlačte a podržte na cca. 3 sekundy tlačidlop (2), čím zobrazíte druhú časovú zónu ako hlavný čas. Okrem

času sa zobrazí symbol F .
• Stláčajte opakovane tlačidlo mode (4), kým sa nezobrazí teplota.
• Na nastavenie druhého času v inej časovej zóne stlačte a podržte tlačidlo mode (4) na cca. 3 sekundy.

Indikácia hodín začne blikať.
• Nastavenie vykonajte pomocou tlačidlap (2) alebo tlačidlaq (3) a výber potvrďte stlačením tlačidlamode (4).
• Stlačte a podržte opäť na dobu asi 3 sekúnd tlačidlop (2) na nastavenie aktuálneho miestneho času.

Symbol F sa viac nezobrazuje.

5.6. nastavenie a zobrazenie duálneho času
• Na zobrazenie DUAL tIME (duálneho času) stláčajte opakovane tlačidlo mode (4).
• Stlačte a podržte tlačidlo mode (4) na cca. 3 sekundy. Indikácia hodín začne blikať.
• Nastavenie vykonajte pomocou tlačidlap (2) alebo tlačidlaq (3) a výber potvrďte stlačením tlačidla

mode (4). Indikácia minút začne blikať.
• Tento postup opakujte na nastavenie minút.

5.7. Zobrazenie teploty
• Stláčajte tlačidlo mode (4), kým sa nezobrazí teplota.
• Na prepínanie medzi režimami zobrazenia °C a °F použite tlačidlo (5).

5.8. Podsvietenie
Ak stlačíte tlačidlo SnOOZE/LIGHt (1), podsvietenie displeja sa aktivuje na približne 5 sekúnd.

6. Údržba a starostlivosť
Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne
agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby do výrobku nevnikla voda.

7. Vylúčenie záruky
Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo
neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných
pokynov.

8. Servis a podpora
S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské oddelenie firmy Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)
Ďalšie informácie o podpore nájdete tu:
www.hama.com

9. technické údaje

Budík riadený rádiovým signálom RC 130

Napájanie 3,0 V
2 x AAA batérie

Merací rozsah
teploty –10°C – +50°C

10. Pokyny pre likvidáciu
Ochrana životného prostredia:

Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia,
rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný
zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené.
Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním
alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

11. Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Hama GmbH & Co. KG týmto prehlasuje, že tento prístroj zodpovedá základným
požiadavkám a ostatným relevantným ustanoveniam Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode
podľa smernice R&TTE 99/5/ES si môžete pozrieť na adrese www.hama.com.


