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Návod k použití 

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 nebo darujete, předejte tento návod novému majiteli. 
 
1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění 
 

 

 
2. Obsah balení 

• Zadávací pero Active Fineline 

• Baterie A27 

• Tento návod k použití 

 

3. Bezpečnostní upozornění 

• Výrobek je určen pro nekomerční použití v domácnosti. 

• Výrobek chraňte před znečištěním a přehřátím. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. 
Používejte pouze v suchých prostorách. 

• Výrobek chraňte před pády a velkými otřesy. 

• Výrobek není hračka. Čištění a údržbu dětmi provádějte pouze pod dozorem dospělé osoby. 

• Obalový materiál zlikvidujte dle platných předpisů o likvidaci. 

• Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění 

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika. 

Poznámka 

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění. 

Upozornění 

• Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu (+ a -). Při nesprávné polaritě hrozí nebezpečí vytečení 
baterií nebo exploze. 

• Používejte výhradně akumulátory (nebo baterie) odpovídající udanému typu. 

• Před vložením baterií vyčistěte všechny kontakty. 

• Výměnu baterií dětmi vykonávejte pouze pod dohledem dospělé osoby. 

• Pro napájení tohoto výrobku nekombinujte staré a nové baterie, ani různé typy a značky baterií. 

• Vyjměte baterie, pokud se výrobek nebude delší dobu používat. (Výjimku tvoří přístroje určené pro nouzové 
případy). 

• Baterie nepřemosťujte. 

• Baterie nenabíjejte. 

• Baterie nevhazujte do ohně. 

• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. 

• Akumulátory a baterie nikdy nerozebírejte, nepoškozujte, nepolykejte a likvidujte dle platných předpisů. Mohou 
obsahovat jedovaté těžké kovy škodící životnímu prostředí. 

• Vybité baterie bez odkladu vyměňte a zlikvidujte dle platných předpisů. 

• Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a extrémně nízkém tlaku vzduchu 
(např. ve velkých výškách). 
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4. Popis 

• Přihrádka na baterie; možnost odšroubování (1) 

• Tlačítko ON (zapnutí) se stavovou LED kontrolkou (2)  
• Nastavitelný hrot 2,5 mm (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Použití 

Vložení baterie (viz. obrázek) 

• Použijte baterii typu A27. 

• Odšroubujte vrchní část. 

• Odstraňte ochrannou fólii z baterie (je-li je vložena). 

• Vložte baterii do přihrádky na baterii. Dbejte na správnou polaritu (symboly + a -). 

• Vrchní část přišroubujte nazpět. 

 

Používání 

• Zapněte pero stisknutím tlačítka ON (2). Pokud je pero neaktivní více než minutu, automaticky se samo vypne. 

• Pokud má baterie dostatečnou kapacitu, LED kontrolka svítí modře. 

• Pokud modré světlo LED kontrolky začne slábnout, baterie se pomalu vybíjí. 

• Pokud LED kontrolka přestane zcela svítit, je třeba vyměnit baterii. 

 

 

Nastavení sily signálu 

Zapněte dotykové pero. Držte dotykové pero kolmo na displeji a nakreslete horizontální (vodorovnou) čáru zleva doprava. 

Pokud se objeví čára, je síla signálu nastavena správně. 

 

V následujících případech bude nutné zesílit signál vytočením hrotu směrem ven (3): 

• Pokud se čára na displeji neobjeví. 

• Pokud potřebujete úhel náklonu méně než 45 stupňů. 
 

Pokud se při úhlu náklonu méně než 45 stupňů objeví přerušovaná čára, snižte sílu signálu zatočením hrotu (3) směrem 

dovnitř. 

 

 

Poznámka 

Abyste se vyhnuli poškození displeje, dodržujte následující pokyny: 

• Při používaní dotykového pera nevyvíjejte příliš velký tlak na displej. 

• Před použitím se ujistěte, že je displej i dotykové pero bez nečistot Malé částečky, jako např. zrnka prachu/písku, 
mohou při používaní dotykového pera způsobit škrábance na displeji. 
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6. Údržba a čištění 

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.  
Dbejte na to, aby dovnitř výrobku nevnikla voda. 
 
7. Záruka 

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, 

nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů pro používání a bezpečnostních 

upozornění a varování. 

 

8. Technické údaje 

 Active Fineline 

Napájení 
12 V 

1x baterie typu A27 

Hmotnost 16 g (bez baterie) 

Rozměry  

(délka x průměr) 
117 x 12 mm 

 
9. Recyklace (životní prostředí) 

 

Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako 
baterie nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat 
elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na 
příslušném lokálním sběrném místě, 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 místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího 
odpadu. Uživatelé jsou povinní odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte pouze 
vybité baterie. 

 

 
Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
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Návod na použitie 
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama. 

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre 

prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie. 

 

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení. 

 

 
2. Obsah balenia 

• Zadávacie pero Active Fineline 

• Batéria A27 

• Tento návod na použitie 

 
3. Bezpečnostné upozornenia 

• Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti. 

• Výrobok chráňte pred znečistením a prehriatím. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou. 

Používajte iba v suchých priestoroch. 

• Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi. 

• Výrobok nie je hračka. Čistenie a údržba deťmi je povolená iba pod dozorom dospelej a zodpovednej osoby. 

• Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii. 

• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornenie  

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým 
nebezpečenstvám a rizikám. 

Poznámka 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení 

Upozornenie - batérie 

• Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -). Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia 
batérií alebo explózie. 

• Používajte výhradne akumulátory (alebo batérie) zodpovedajúce udanému typu. 

• Pred vložením batérií vyčistite všetky kontakty. 

• Deti smú vymieňať batérie iba pod dohľadom dospelej osoby. 

• Na napájanie tohto výrobku nekombinujte staré a nové batérie, ani rôzne typy a značky batérií. 

• Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. (Výnimkou sú prístroje určené pre núdzové 
prípady). 

• Batérie neskratujte. 

• Batérie nenabíjajte. 

• Batérie nevhadzujte do ohňa. 

• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. 

• Akumulátory a batérie nikdy nerozoberajte, nepoškodzujte, neprehĺtajte a likvidujte podľa platných predpisov. Môžu 
obsahovať jedovaté ťažké kovy škodiace životnému prostrediu. 

• Vybité batérie bezodkladne vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov. 

• Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu 
(ako napr. vo veľkých výškach). 
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4. Popis 

• Priečinok na batérie; možno odskrutkovať (1) 

• Tlačidlo ON (zapnutie) so stavovou LED kontrolkou (2)  
• Nastaviteľný hrot 2,5 mm (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Použitie 

Vloženie batérie (viď obr.) 

• Použite batériu typu A27. 

• Odskrutkujte vrchnú časť. 

• Odstráňte ochrannú fóliu z batérie (ak sa tam nachádza). 

• Vložte batériu do priečinku na batériu. Dbajte na správnu polaritu (symboly + a -). 

• Vrchnú časť priskrutkujte naspäť. 

 

Používanie 

• Zapnite pero stlačením tlačidla ON (2). Ak je pero neaktívne viac ako minútu, automaticky sa samé vypne. 

• Ak má batéria dostatočnú kapacitu, LED kontrolka svieti namodro. 

• Keď modré svetlo LED kontrolky začne slabnúť, batéria sa pomaly vybíja. 

• Keď LED kontrolka úplne prestane svietiť, je potrebné vymeniť batériu. 

 

 

Nastavenie sily signálu 

Zapnite dotykové pero. Držte dotykové pero kolmo na displej a nakreslite horizontálnu (vodorovnú) čiar zľava doprava.  

Sila signálu je nastavená správne, ak sa čiara objaví. 

 

V nasledovných prípadoch bude potrebné zosilniť signál vytočením hrotu smerom von (3): 

• Ak sa čiara na displeji neobjaví. 

• Ak potrebujete uhol náklonu menej ako 45 stupňov. 

 

Ak sa pri uhle náklonu menej ako 45 stupňov objaví prerušovaná čiara, znížte silu signálu zatočením hrotu (3) smerom 

dnu. 

 

6. Starostlivosť a údržba 
Výrobok čistite jemne navlhčenou utierkou, ktorá nepúšťa žmolky/vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 
Dbajte na to, aby do vnútra výrobku nevnikla voda. 
 
 

Poznámka 

Aby ste sa vyhli poškodeniu displeja, dodržiavajte nasledovné: 

• Pri používaní dotykového pera nevyvíjajte príliš veľký tlak na displej. 

• Pred použitím sa ubezpečte, že je displej aj dotykové pero bez nečistôt. Malé čiastočky, ako napr. zrnká 
prachu/piesku, môžu pri používaní dotykového pera spôsobiť škrabance na displeji. 
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7. Záruka 
Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou 

inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie 

a bezpečnostných upozornení a varovaní. 

 

8. Technické údaje 

 Active Fineline 

Napájanie 
12 V 

1x batéria typu A27 

Hmotnosť 16 g (bez batérie) 

Rozmery  

(dĺžka x priemer) 
117 x 12 mm 

 
9. Recyklácia (životné prostredie) 

Po implementácii Európskej smernice 2012/19/EU a 2006/66/EU do národnej legislatívy platí nasledovné: 
Elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. 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. 
 
 
Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 
 


