
SWS 1 THS DRÓTNÉLKÜLI KINTI ÉRZÉKELŐ

Az	érzékelő	üzembehelyezése	előtt	figyelmesen	olvassa	el	az	
útmutatót.
A	drótnélküli	kinti	érzékelő	az	SWS	150	és	SWS	180	
meteoállomás	kiegészítőjeként	vagy	helyettesítőjeként	szolgál.

A drótnélküli érzékelő fő tulajdonságai

A. LED jelző
	 Egyszer	villan,	ha	az	érzékelő	sugároz
	 Kétszer	villan,	ha	az	elem	feszültsége	lecsökken

B. Elemtér
	 Tápellátás	2	AA	elemmel

C. Visszaállítás gomb (RESET)
	 	A	RESET	gomb	lenyomásával	kitöröl	minden	beállítást,	ha	

más	csatornát	választ

D. Csatorna-választó kapcsoló
	 	Válassza	ki	a	csatorna	számát	(1-5)	az	elem	behelyezése	

előtt

E. Falra szerelő nyílás
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Üzembehelyezés
A legjobb kihasználáshoz:
1.	 	Előbb	az	elemeket	a	drótnélküli	érzékelőbe	tegye,	azután	a	

meteoállomásba	
2.	 	A	meteoállomást	és	az	érzékelőt	tegye	egymás	mellé	
3.	 	A	meteoállomás	és	a	frótnélküli	érzékelő	elhelyezése	a	

hatótávtól	függ,	ami	100	m	szabad	térben	és	zavarás	
nélkül.	Valóságban	ez	20	-30	m	is	lehet.

	 	Az	érzékelő	adásának	hatótávjára	hatással	lehet	
építőanyag	és	távolság.	Ezért	különféle	elhelyezéseket	
próbáljon	ki.	A	drótnélküli	érzélkelő	úgy	van	kivitelezve,	
hogy	ellenálljon	az	időjárás	változásainak.	Azonban	ne	
tegye	ki	az	érzékelőt	közvetlen	napfénynek,	esőnek	vagy	
hónak.

Az elemek behelyezése:
1.  Az érzékelő	hátoldalán	csavarja	ki	a	négy	csavart	és	vegye	

le	az	elemtér	fedőt
2.	 	A	kapcsolóval	válassza	ki	a	kívánt	csatornát
3.	 	Tegyen	be	két	elemet	(AA	vagy	UM-3	típusú	1,5V	

feszültségű).	Ügyeljen	az	elmek	polaritására	
4.	 	Tegye	vissza	az	elemtér	fedőt	és	csavarozza	vissza	a	

csavarokat.
5.	 	A	kijelzőn	balra	van	kijelezve	a	csatorna	száma,	hőfok	°C	

vagy	°F	és	a	relatív	páratartalom	százalékban
6.  A visszaállítást	(reset)	pl.	irodai	kapoccsal	végezze

Átviteli gondok
Más	háztartási	berendezések	jelei	mint	pl.	drótnélküli	
csöngő,	biztonsági	rendszerek,	redőny-vagy	kapu-vezérlők	
belezavarhatnak	a	drótnélküli	érzékelő	jelátvitelébe	és	akár	
az	adatok	kijelzését	is	akadályozhatják.	Ha	megszűnik	
a	zavarás	ezekből	a	jelforrásokból,	az	állomás	helyesen	
jeleníti	meg	az	adatokat.	Az	átviteli	gondok	a	csatorna	helyes	
megválasztásával	kiküszöbölhetők.
Az	átvitelre	hatással	vannak	a	háztartási	elektroeszközök	
mint	pl.	mikrohullámű	sütő,	hűtőgép,	televízió,	számítógép,	
monitor	és	hsn.	Nem	megfelelő	a	fémtárgyon	vagy	közelükben	
elhelyezés.
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Karbantartás
A	drótnélküli	érzékelő	úgy	van	tervezve,	hogy	sok	évig	jól	
működjön.	Be	kell	atartani	a	következő	utasításokat:
1.	 	Az	érzékelőt	ne	merítse	vízbe	vagy	más	folyadékba.
2.	 	Az	érzékelő	tisztítására	ne	használjon	durva	vagy	maró	

tisztítóeszközöket.	Megkaparhatnák	vagy	károsíthatnák	az	
áramköröket.

3.	 	Az	érzékelő	burkolatának	tisztítására	használjon	enyhén	
benedvesített	rongyot.	

4.	 	A	drótnélküli	érzékelőt	ne	tegye	ki	ütődéseknek	vagy	
rázkódásnak,	pornak,	hőnek	vagy	nedvességnek.	Ennek	
következménye	az	érzékelő	működésének	sérülése	vagy	a	
burkolat	deformálódása	lehet.

5.	 	Ne	avatkozzon	az	érzékelő	belső	bekötéseibe.	Ezzel	
elveszti	a	jótállást	és	az	érzékelő	komoly	károsodást	
szenvedhet. 

6.	 	Mindig	új	elemeket	használjon,	amelyek	az	útmutatóban	
meg	vannak	határozva.	Ne	használjon	öreg	elemeket,	amik	
kifolyhatnának.

7.	 	Az	érzékelővel	manipuláció	előtt	olvassa	át	az	útmutatót.

Műszaki adatok
Hőfok-tartomány	 -20°C	-	+60°C
A	mérés	pontossága	 +/-1°C
Rel.páratartalom	tartomány	 0%	-	99%	
A	mérés	pontossága	 	+/-5%	(25%	-	80%	tartományban)
Átviteli frekvencia 433MHz
Átivel	hatótáv	 max	100m	szabad	térben	
Hőfok-mérés	gyakoriság	 47	másodpercenként
Tápellátás	 2	x	AA/mignon	elem
Méret	 55,5	x	101	x	24	mm
Súly	 60	g	elemek	nélkül
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 
CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A	használt	csomagolóanyagokat	az	önkormányzat	által	kijelölt	
hulladéklerakó	helyre	helyezze	el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

EN 11

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this
product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of 
electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return 
your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable 
natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused 
as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. 
The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for  nes.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
 If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government 
departments or from your seller.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical speci cations may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Ez	a	jelzés	a	terméken	vagy	a	kísérő	dokumentációban	
azt	jelzi,	hogy	az	elektromos	vagy	elektronikus	termék	
nem	dobható	háztartási	hulladék	közé.	A	helyes	
megsemmisítéshez	és	újrafelhasználáshoz	ezen	
termékeket	kijelölt	hulladékgyűjtő	helyre	adja	le.	Az	EU	
országaiban	vagy	más	európai	országokban	a	
termékek	visszaválthatóak	az	eladóhelyen	azonos	új	
termék	vásárlásánál.	A	termék	helyes	
megsemmisítésével	segít	megelőzni	az	élőkörnyezetre	
és	emberi	egészségre	kockázatos	lehetséges	
veszélyek	kialakulását	amelyek	a	hulladék	helytelen	
kezelésével	adódhatnának.	További	részletekről	
érdeklődjön	a	helyi	hatóságnál	vagy	a	legközelebbi	
gyűjtőhelyen.	Az	ilyen	fajta	hulladék	helytelen	
megsemmisítése	a	helyi	előírásokkal	összhangban	
bírsággal	sújtható.
Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha	meg	akarja	semmisíteni	az	elektromos	vagy	
elektronikus	berendezést,	kérje	a	szükséges	
információkat	az	eladójától	vgy	beszállítójától.
 Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez	a	jelzés	az	Európai	Unióban	érvényes.	Ha	meg	
akarja	semmisíteni	a	terméket,	kérje	a	szükséges	
információkat	a	helyes	megsemmisítésről	a	helyi	
hivataloktól	vagy	az	eladójától.

CZ 11

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány 
do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně 
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního 
nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 
likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškerké základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických speci kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Ez	a	termék	teljesíti	minden	rá	vonatkozó	EU	irányelv	
alapvető	követelményét.
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Változtatások	a	szövegben,	kivitelben	és	műszaki	jellemzőkben	
előzetes	figyelmeztetés	nélkül	történhetnek	és	minden	módosításra	
vonatkozó	jog	fenntartva.

FAST	ČR,	a.s.	kijelenti,	hogy	az	SWS	1	THS	teljesíti	az	
1999/5/EK	irányelv	alapkövetelményeit	és	más	vonatkozó	
rendelkezéseit.	A	berendezés	szabadon	működtethető	az	EU-
ban.

A	megegyezési	nyilatkozat	teljes	szövegét	a	www.sencor.cz	oldalon	
találja.


