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51. Tip 
Máte tip vy pro nás? Jaké používáte zkratky při prohlídkách? Zjednodušujete si nějak zápisy na 
včelnici? Je pracné psát dlouhé texty přes mobilní telefon a pokud nepoužíváte přímo hlasové 
diktování textu na svém mobilním telefonu, je vhodné si zvyknout na určité zkratky. My například 
používáme velké N pro nástavek, velké M pro matku, malé m pro mezistěnu a takto může vypadat 
náš zkrácený zápis: Vložen 1 N s 3 m. 

52. Tip  
Víte, kolik včel vyletí za hezkého dne z úlu? Na obrázku je vidět, že je to asi 3/4 kilogramu, což je 
zhruba 7500 včel. Včely to stojí plno energie a tím pádem i zásob. Na grafu přiloženém v příloze je 
vidět, že za poslední dva dny zásoby poklesly o 1 kilogram.  

 
53. Tip 

Uživatelé, kteří mají úlovou váhu a budou přidávat mezistěny, by neměli nezapomenout, zapsat si 
tento úkon do prohlídky k příslušným úlům. Poté budou vědět, čím byl tento nárůst hmotnosti 
způsoben. Věříme, že konečně začne váha narůstat i kvůli snůšce. 

54. Tip 
ProBee stále roste! Počet aktivních uživatelů, kteří mají vytvořen alespoň 1 úl na jedné včelnici, se 
nám blíží ke 200 a tito uživatelé obhospodařují přes 2000 úlů na 310 včelnicích. 

 



55. Tip 
Učíme akustiku poznat hlad.  
Nechali jsme bez zásob tři velmi slabá včelstva, která hodláme stejně zrušit, abychom otestovali, jak 
se hlad projevuje. Jedno včelstvo již stihlo uhynout, dvě ještě ne, ale včely se jen velmi mátožně 
pohybovaly po plástech. Zkusmo jsme jim přidali plásty se zásobami, ačkoli jsme se domnívali, že tím 
už nic nezachráníme. K našemu překvapení včely během jedné hodiny ožily a začaly se projevovat 
jako normální, byť slabší včelstvo. Po čtrnácti dnech od výrazného snížení aktivity, se podařilo 
včelstvo zachránit. Kromě změření projevů hladu jsme zjistili, že se včely umí chovat hodně úsporně, 
když jim dochází zásoby, a zásluhou toho, ještě poměrně dlouho přežijí. Toto vše dokážeme díky 
senzorům z grafů vyčíst. Pokud tedy akustické senzory ProBee zjistí utichající aktivitu včelstev, včelař 
má ještě šanci zareagovat a situaci zachránit.  

56. Tip 
V příloze naleznete graf snůšky mezi dvacátým a třiadvacátým dubnem. Zde je jednoduchý popis 
toho, co se dělo: 
20.4.2019 
1) 9:00 - hm. úlu = 76,1kg  
2) 10:34 - hm. úlu = 75,16kg -> tzn. během 1,5 hodiny vylétlo 1kg včel  
3) 19:22 - hm. úlu = 77,6kg -> vrátilo se 1kg včel, přinesly 1,5kg nektaru 
21.4.2019 
4) 9:10 - hm. úlu = 77,25kg -> v noci odvětraly 0,35kg vody z přineseného nektaru  
5) 10:58 - hm. úlu = 76,2kg -> vylétlo 1kg včel  
6) 19:20 - hm. úlu = 78,7kg -> vrátilo se 1kg včel, přinesly 1,5kg nektaru  
22.4.2019 
7) 9:11 - hm. úlu = 78,26kg -> v noci odvětraly 0,4kg vody z přineseného nektaru 
8) 10:59 - hm. úlu = 77,26kg -> 1kg včel vylétlo  
9) 18:00 - hm. úlu = 79,34kg -> vrátilo se 1kg, přinesly 1,5kg nektaru  
23.4.2019 
10) 11:23 - hm. úlu = 78,82kg -> v noci odvětraly kg vody z přineseného nektaru 
11) 13:47 - hm. úlu = 78,42kg -> vylétlo jen 0,4kg včel  
12) 16:00 - hm. úlu = 78,86kg -> skoro nic nepřinesly  
Závěr: ze 4,5kg donesené sladiny během čtyř dnů odpařili zhruba čtvrtinu. 

 
57. Tip 

Máme novou nabídku pro ty, kteří s námi spolupracují nebo chtějí spolupracovat. Probíhá 
období rojové nálady a my zatím nemáme dostatek vzorků z akustických senzorů. Chápeme, že v 



zájmu našeho výzkumu málokdo nechá svá včelstva vyrojit a způsobí si tak ztrátu. Proto jsme se 
rozhodli vyplatit mimořádný bonus za dokončené vyrojení (roj opravdu odletí z úlu). Co je pro 
získání bonusu potřeba udělat? Mít ve včelstvu funkční senzor minimálně 3 týdny před 
vyrojením, nechat včely vyrojit a poté nám to nahlásit. Jednorázový bonus je 500Kč za jedno 
vyrojené včelstvo (to je například pronájem váhy na 3 měsíce). V případě zájmu odpovězte na 
tento email. 

58. Tip 
Chtěli bychom vás informovat, že akustická měření z našich senzorů jsou zasílána na výkonné 
výpočetní servery do IBM a v rámci propagace našeho řešení, jsme se s IBM dohodli,  že na 
střechu jejich budovy (Praha Chodov) umístíme dva naše úly. To jsme předminulý týden udělali a 
hned první den přinesla včelstva 2kg nektaru. Včelstva jsou plně vybavená veškerými našimi 
technologiemi. 

  
 



59. Tip 
Jak zjistit, kdy včelstva začnou stavět mezistěny v přidaném nástavku? Dejte do něj teplotní 
senzor!  
19.4. jsme přidali nástavek s mezistěnami. V následujících dnech bylo špatné počasí, senzor 
ukazoval teplotu kolem 26 stupňů. 30.4. se konečně oteplilo, ve 13:02 se najednou teplota 
v nástavku zvýšila na 33 stupňů. Zvýšení teploty je náznak toho, že se chumáč rozšířil do 
nástavku s mezistěnami a včely začaly stavět. Díky senzoru vůbec nemusíme včely otevírat a 
necháváme je v klidu. 

 
 
60. Tip 

Máme další zajímavý projekt, který nám pomůže rozšířit naši nabídku. Obrátil se na nás německý 
včelař zabývající se výzkumem divoce žijících včel ve stromovém hnízdě. Rád by měřil teplotu a 
vlhkost v různých místech ve stromu. Dohodli jsme se, že naše senzory doplníme o čidla vlhkosti a 
budeme je tím pádem schopni nabídnout i dalším včelařům. Zároveň budeme řešit problém, který se 
týká také více včelařů - použití našich zařízení v místech bez přímého slunečního svitu jako je 
například les. Místo solárních panelů vybavíme senzory bateriemi s dlouhou životností, které si bude 
uživatel schopen jednou za čas jednoduše vyměnit sám.  



 
61. Tip 

V pěkných dnech od 20.4 do 26.4. váha každý den stoupala. Pak se počasí pokazilo a až na výjimky 
váha klesala, čili včelstvo spotřebovávalo zásoby. Až 8.5. včelstvo opět něco přineslo. Toto se stalo na 
jednom z našich stanovišť, na dvou ostatních se snůška objevila v tak malém rozsahu, že včely stačily 
tak akorát spotřebovat to, co přinesly. Na druhých dvou stanovištích máme tedy naopak celkový 
pokles váhy.  



 
62. Tip 

Máme informaci pro uživatele, kteří váhají, zda jim bude fungovat úlová váha na včelnici s velmi 
slabým nebo žádným signálem pro připojení k internetu. K našim vahám máme k dispozici dvě různé 
technologie (klasickou GSM síť nebo síť internetu věcí Sigfox), a pokud jedna na konkrétním místě 
nefunguje, lze zkusit druhou. 
 
22.5.2019 

63. Tip 
I přes nepřízeň počasí předminulý víkend včely přinesly 12kg sladiny na jednom z našich stanovišť. 
Snažily se využít každého hezkého dne. Letos zjišťujeme, že mezi stanovišti mohou být velké rozdíly a 
to například díky vyšší nadmořské výšce. Na druhém stanovišti nám včely přinesly pouze 5kg sladiny. 
Máte podobnou zkušenost? 

64. Tip 
Rádi byste si vedli své poznámky v systému ProBee, ale odrazuje vás nutnost neustále si sundávat 
rukavice a pracně poznámky zadávat přes malý mobilní telefon? Připomínáme, že lze jakkoliv dlouhé 
texty diktovat přímo v prohlídce do políčka pro poznámku. Funguje to dobře na telefonech se 
systémem iOS i Android. Pokud jste to nikdy nezkusili a nevíte jak na to, ozvěte se nám, rádi vám 
poradíme. 

65. Tip 
Zajímá vás průběh počasí na vaší včelnici v minulosti? Budete-li si poctivě zaznamenávat své 
návštěvy včelnice pomocí prohlídek, ke každému záznamu vám ProBee automaticky přiřadí aktuální 
počasí a v seznamu prohlídek pak jednoduše uvidíte jeho průběh. 
 
  



9.6.2019 
66. Tip 

Daří se nám zachycovat případy vyrojení včelstev a děkujeme za to i našim spolupracujícím 
uživatelům, že nám tyto případy hlásí. Nyní je již jisté, že náš systém bude schopen v budoucnu 
rojení rozpoznat. Teď máme možnost pracovat na další fázi a to je rozpoznání rojové nálady cca 
týden před vyrojením, kdy matka zakládá první matečníky. 

67. Tip 
Spustili jsme signalizaci stavů včelstva na základě výsledků akustické analýzy. Vy kdo máte naše 
akustické senzory, jsme si určitě všimli, že ikony stavu mění barvu a po najetí myší na ikonu, resp. 
kliknutí, se zobrazí její stav. Zatím rozpoznáváme pouze dva stavy, včelstvo v klidu a včelstvo s vyšší 
aktivitou (například prolet) a brzy k nim přidáme další. Obrázek najdete v příloze. 

 
68. Tip 

Máme dobu medobraní a občas se dozvídáme o případech vykrádání medných zásob z úlů ne 
včelami, ale lidskými škůdci. Máme k dispozici na skladě dostatečné množství trackerů, které dokáží 
tyto případy uživateli ihned ohlásit. Pohyb trackeru zároveň vyvolává okamžitý snímek ze všech 
kamer umístěných na včelnici. Takže se o případu včas dozví nejen uživatel, ale ještě má šanci, že 
zloděj bude při loupeži vyfotografován. 
 
18.6.2019 

69. Tip 
Letos necháváme rojení volný průběh (abychom ho naměřili) a zjišťujeme, že ve většině případů 
vylétá další poroj s novou matkou zhruba týden po prvním roji se starou matkou. Když tedy včelař 
zachytí první roj, zdaleka není situace zachráněná. O týden déle může včelař přijít a další část 
včelstva. Na obrázku je vidět mladá neoplozená matka. 

70. Tip 
Při našem zkoumání akustických projevů jsme zjistili, že prolet ve dnech bez snůšky se příliš neliší od 
proletu se snůškou. Ale co se významně liší je dění v úlu v noci. Je to logické, protože byla přes den 
silná snůška, mladušky nestihly donesenou sladinu od létavek rovnou přebírat a létavky ji uložily do 
spodní části úlu (blízko vchodu). Teprve v noci je pak sladina stěhována do medníku a toto společně s 
odvětráváním přebytečné vody dokážeme změřit.  

71. Tip 
Sledujeme, jak se nám zaplňují nástavky s medem a některá včelstva zatím nebudeme vytáčet. Jeden 
z jevů, který jsme zachytili už minulý rok a letos jej chceme zopakovat je stísněnost (nedostatek 
volného prostoru v úlu). Pokud se nám to podaří, budeme schopni zjistit moment, kdy je třeba úlový 
prostor rozšířit přidáním nástavků. 
 



19.6.2019 
72. Tip 

V současné době se věnujeme doplňování chybějících včelstev tvorbou oddělků a smetenců, 
případně zachycených rojů. Do oddělku dáváme plásty s plodem, takže pro něj musí včely od začátku 
udržovat dostatečně vysokou teplotu a nedochází k žádné změně. Naopak usazený roj a smetenec 
žádný plod nemá a měřením teploty dokážeme zjistit, že je v něm v pořádku kladoucí matka. Stejný 
princip by se dal využívat při chovu matek v malých oplodňáčcích, kde rovněž není plod a čeká se, až 
se vylíhnutá matka oplodní. Není třeba malé včelstvo rušit častou kontrolou, stačí sledovat teplotu. 

 
73. Tip 

Předminulý víkend jsme zprovoznili 40 senzorů ve stromových úlech výzkumného ústavu nedaleko 
německého Stutgartu. Protože vědci kromě teploty a akustického chování chtěli zkoumat různou 
úroveň vlhkosti, rozšířili jsme náš sortiment o řešení se senzory vlhkosti a v budoucí vyrobené sérii je 
nabídneme i vám. První naměřené hodnoty jsou velmi zajímavé. 

74. Tip 
Po deštích v předminulém týdnu se zastavila lesní snůška, ale váhy nám stále mírně stoupají. Máte 
také stejný poznatek? 
 



4.7.2019 
75. Tip 

Máme další vylepšení naší aplikace, konkrétně zobrazení teploty z našich senzorů. Když jste v úlu 
měnili senzor, museli jste si grafický průběh teploty z tohoto senzoru přenastavit. Teď se nám 
zobrazují do grafu výsledky ze všech senzorů z minulosti, takže žádné přenastavení dělat nemusíte, a 
navíc ve stejném grafu vidíte zároveň průběh venkovní teploty. Stejné vylepšení chystáme i pro 
zobrazení průběhu váhy. 

76. Tip 
V naší oblasti vrcholí snůšková sezona, pravděpodobně se blíží její konec, jak vidíme z údajů našich 
vah. Hodnoty ještě mírně stoupají, ale současná vedra a sucha nutí včely nosit spíše vodu než třeba 
usychající medovici z lesa. Ještě nějakou dobu počkáme a pak se připravíme na poslední vytáčení a 
následné krmení. Jak je to u vás? Uvítáme vaše zkušenosti. 

77. Tip 
Minulý týden jsme vytočili první květový med z našich dvou úlů na střeše firmy IBM v Praze. Je velmi 
aromatický a bude tedy něco pravdy na zprávách o kvalitních medech ze včelstvech ve velkých 
městech. Včely na střeše i v tomhle horkém počasí dokážou udržet stabilní teplotu v úlu. Včelstva 
jsou samozřejmě osazena všemi našimi senzory a překvapilo nás, že jsou velmi klidná. Důkazem toho 
je i informace, že žádný z několikaset zaměstnanců IBM ještě nedostal od našich včel žihadlo. 
 
17.7.2019 

78. Tip 
Ještě je u vás snůška? U nás před dvěma týdny skončila, jak můžete vidět v přiložených grafech v 
jedné z našich vah. Váha nejdříve stoupala, pak už se jen držela, protože to co včely donesly, hned 
snědly a poté začala váha klesat. Zajímavý je průběh během dne, což je vidět na obrázku „Detail“. 
V tomto dnu bylo velké teplo, včely ráno vylétly, vrátily se s donesenou vodou na oběd a odpoledne 
se snažily vrátit se s nektarem ☺ 
 
 



 
79. Tip 

Z důvodů, které jsou uvedeny v prvním příspěvku, se chystáme na vytáčení posledního medu a 
následné krmení. Bude velmi zajímavé sledovat, kolik kilo z krmení včely spotřebují, ještě než začne 
podzim. Na snímku z naší kamery je vidět, že zapojujeme všechny členy naší rodiny. 

 
80. Tip 

Zapisujete si množství vytočeného medu do příslušné kolonky v prohlídce? Pokud ano, bude se vám 
tato informace hodit, protože chystáme funkci "sečtení výnosu" přes celou včelnici, aniž byste to 
museli provádět sami ručně. Znamená to, že uvidíte u prohlídek úlů i včelnice tlačítko s mednými 
výnosy. 
 
 



3.9.2019 
81. Tip 

Máme novinku v zobrazení grafů pro případy výměny zařízení (teplotní senzor, váha, tracker) nebo 
pro případy více senzorů v jednom úlu (např. chce-li někdo zkoumat teploty v různých částech úlu). V 
takových případech se v jednom obrázku zobrazí více grafů, takže si snadno můžeme naměřená data 
porovnávat. 

82. Tip 
Vy, kdo máte váhu pod úlem, můžete krásně sledovat, jak rychle dokážou včely odpařit přebytečnou 
vodu z krmiva. Naše zkušenost je 3-4 dny při dodání 15ti litrů roztoku. 

83. Tip 
Protože také vyrábíme mezistěny z vlastního vosku, vyzýváme včelaře, aby nám své vyřazené souše 
posílali co nejdříve. Víte proč? Na přiloženém obrázku můžete vidět, jak kovářova kobyla chodí bosa. 
Jednalo se o pár nástavků s čerstvě vytočenými plásty a nezvanému návštěvníkovi stačily dva týdny... 
 

  



4.10.2019 
84. Tip 

Jak jsme slibovali, vytvořili jsme funkci součtu medných výnosů na včelnici. Nově najdete v menu 

„Včelnice“ tlačítko  a přímo v seznamu úlů si lze zobrazit sloupec 

„Vytočeno“ a mít statistiku pro každý úl zvlášť.  
85. Tip 

Blíží se období, kdy nebudeme tak často na včelnici. Na řadě stanovišť již fungují naše kamery a GPS 
trackery. Připomínáme možnost zabezpečení včelnice pomocí GPS trackerů a kamer, které jsou v 
našem systému propojeny tak, že každý pohyb trackeru vyvolá snímek ze všech kamer na včelnici. 

86. Tip 
Nastal podzim a s ním přijde i fumigace. Pro její správné načasování včelaře zajímá okamžik, kdy ve 
včelách již není zavíčkovaný plod, a to nám prozradí měření teploty ve včelím chumáči. Je známo, že 
včelí plod ke svému zdárnému rozvoji potřebuje teplotu kolem 35 stupňů, naopak zimnímu chumáči 
bez plodu stačí kolem dvaceti stupňů. Podzimní pokles teploty je tedy jednoduchým pokynem k 
fumigaci. 
 
13.10.2019 

87. Tip 
Chtěli bychom se omluvit těm, kdo si přeuspořádali sloupce v zobrazení úlů či prohlídek. Při 
přidávání nových položek (jako např. výtoč medu, vlhkost) jsme uvedli zobrazení sloupců do 
původního stavu. V tipu číslo 5 jsme vám radili, jak na přeuspořádání sloupců, a protože jsme vám to 
teď pokazili my, nabízíme pomoc při opětovném nastavení, pokud je to pro vás problém. Nebojte se 
ozvat. 

88. Tip 
V minulosti jsme vás informovali o vývoji systému na rozpoznávání roztočů na podložkách se spadem 
a mnozí se ptáte, když už to bude fungovat. Bohužel systém stále není dostatečně spolehlivý, 
protože máme málo snímků. Uvítáme každého zájemce o spolupráci v tomto smyslu, nabízíme za to 
zajímavé slevy při využívání našich dalších služeb. 

89. Tip 
Vy, co máte úlovou váhu, si všimněte, jak velký pokles (úbytek zásob) zaznamenala již během září. V 
příloze je graf z té naší. 1.9. jsme dali poslední krmení, proto ten rychlý pokles. Během následujících 
dnů váha poklesla cca o 5 kilo (odpařování přebytečné vody), a potom do konce měsíce ubylo dalších 
5 protože ve včelstev bylo ještě významné množství otevřeného plodu, který měl velkou spotřebu. 
 
  



21.10.2019 
90. Tip 

Dostáváme zprávy o úhynech včel a chtěli bychom se s vámi podělit i o naše zkušenosti. Také jsme si 
pár úhynů zajistili, ale pravděpodobně ne zásluhou nemocí. Před první dávkou krmení jsme zužovali 
včelstva na jedné z našich včelnic a na odložené plásty se stihlo nalákat velké množství slídících včel. 
Po nějaké době jsme zjistili, že nejslabší včelstva jsou vyloupena a již nešla zachránit od úhynu 
hladem. Jiný včelař by si vyčítal, že byl tak neopatrný, ale my tím máme změřeno akustické chování 
vylupovaného včelstva a možná příští rok pomůžeme spoustě včelařů toto včas odhalit. 

91. Tip 
Jednu z našich včelnic máme hluboko v lese a uplynulý víkend jsme zjistili, že i tam dokáže zajet 
autobus plný včelařů z jižních Čech (ZO ČSV Černívsko), kteří nás navštívili, prohlédli si naši výrobu 
mezistěn a na včelnici jsme několik hodin probírali způsob našeho včelaření a systému ProBee. Znovu 
jsme si ověřili, že starší generace je k našemu systému ProBee spíše skeptická, ale uznává, že mladší 
generace bude něco takového potřebovat a že ji lze moderními technologiemi ke včelaření 
přitáhnout. 

92. Tip 
Předminulý víkend jsme prováděli prohlídku před zazimováním a ověřili si (jak vizuálně, tak i z měření 
teploty ve včelím chumáči), že matky stále ještě kladou. Včelí chumáč drží stabilní teplotu, i když v 
posledních dnech mu to dá víc práce, jak vidíte v grafu v příloze. 
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93. Tip 
Co udělá včelař jako první, když přijde na včelnici? Postaví se tak, aby viděl na česna a pozoruje ruch 
a prolet včel. Pokud vidí u nějakého česna zvýšenou aktivitu, může se jít podívat do úlu a zjistit, zda 
není zrovna vylupován. Co se ale stane, když je včelstvo již dávno vyloupeno? Domácí již nebojují, 
zvenku vše vypadá naprosto normálně a pouze v noci lze poslechem zjistit, že je včelstvo slabé a 
někdy již na pokraji vymření. Toto umí naše senzory odhalit a ohlásit zvýšenou aktivitu nebo naopak 
ticho. V příloze můžete vidět sloupec „Stav“. Pokud je vše v pořádku, ikona je zelená. Pokud se toho 
ve včelstvu děje moc nebo naopak příliš málo, ikona je červená. 



 
94. Tip 

Včelaři s úlovou váhou v těchto dnech jistě sledují úbytek zásob a občas je překvapí neočekávaný 
nárůst. Uvědomili jsme si jednoduchou příčinu. Taková obyčejná cihla položená na stříšce dokáže po 
dešti nasáknout významné množství vody nebo stačí louže úlu pokud je stříška nevhodně prohnutá. 
Některé úly mohou mít nasákavou vnější stěnu. I když se to nezdá, vnější plocha úlu je veliká a 
dokáže nasáknout větší množství vody. 

95. Tip 
Máme zajímavé zjištění pro ty, kteří již zkoušeli naše úlové váhy a kvůli nedostatečnému nebo 
žádnému signálu "vysílací" SigFox sítě je nemohli využít. Zjistili jsme, že operátor svou síť neustále 
zesiluje a na mnoha místech se příjem signálu zlepšil. Posílat a instalovat váhu je ale přece jen 
obtížné, nabízíme však k zapůjčení GPS tracker - malou krabičku, která pracuje na stejném principu a 
dostupnost signálu pomůže zjistit/ověřit. 
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96. Tip 
Víte, jak se pozná vylupované včelstvo, aniž byste otevřeli úl? Dole u česna je voskový šrot, očko je 
ušpiněné od vosku a sousedkám stoupá váha v době, kdy není snůška. Před časem u nás byly hezké 
dny, v okolí nebyla žádná snůška a i přes to začala váha u některých úlů stoupat. Věděli jsme, že 
včelstvo je slabé a po osobní kontrole se potvrdilo, že je opravdu vylupované. Vzhledem k našim 
výzkumným cílům jsme ale situaci neřešili a čekali co bude. V příloze můžete najít graf hmotnosti úlu, 
který si „přilepšil“ i ve dnech bez snůšky. 

 
 
 



97. Tip 
Začíná klesat teplota ve včelím hnízdě, znamená to, že včely se stahují a ustává kladení, plod začne 
mizet a brzo bude ideální čas na léčení fumigací. 

98. Tip 
Pilně pracujeme na vylepšování našich akustických senzorů a blížíme se k ostrému nasazení nové 
verze. Bude v ní lépe řešeno rozpoznání zvýšené aktivity včelstva, která může nastat z mnoha 
různých důvodů a nebylo jednoduché je všechny obsáhnout. Jde o prolet, snůšku, stres z vyrušení 
(např. sekačka, ohňostroj, dálnice) atd. 
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99. Tip 
Znovu vyzýváme zájemce o spolupráci a případně kohokoliv dalšího, kdo nám může poslat fotografii 
podložky se spadem, protože stále potřebujeme učit náš systém rozpoznávání roztočů Varroa. 

100. Tip 
Přichází doba nejslabšího slunečního svitu a my zaznamenáváme, že někteří uživatelé našich 
akustických senzorů mohou mít problémy s jejich dobíjením. Máme několik rad pro zlepšení této 
situace, pokud je to váš případ, ozvěte se nám. 
 


