
SWS 2 TS

PŘÍRUČKA UŽIVATELE BEZDRÁTOVÝ SENZOR
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BEZDRÁTOVÝ SENZOR SWS 2 TS
Před uvedením senzoru do provozu si pečlivě přečtěte tento 
návod.
Bezdrátový venkovní senzor je určen k určování počasí co by 
meteorologická stanice SWS 250.

Hlavní funkce bezdrátového senzoru
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A. Indikátor LED 
Blikne jednou, pokud senzor vysílá
B. Prostor pro baterie
Napájeno 2 ks 1,5V baterie typu AAA
C. Tlačítko výběru kanálu 
Před vložením baterií zvolte číslo kanálu (1-3)
D. Tlačítko TX
Po stisknutí odešle bezdrátový senzor RF signál do hlavní 
jednotky.
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Uvedení do provozu
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, 
postupujte následovně:
NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO TEPLOMĚRU:
● Při první instalaci vždy nejprve zapněte hlavní jednotku a pak 

dálkový senzor. Nastavte kanál 1 pro první dálkový senzor.  
Nastavte kanál 2 a kanál 3 pro druhý a třetí senzor.

● Stiskněte tlačítko CHANNEL na hlavní jednotce a podržte jej tak 
dlouho, dokud neuslyšíte pípnutí signalizující start vyhledávání 
dálkového senzoru.

● Stiskněte tlačítko Tx na zadní straně dálkového senzoru pro 
vysílání VF signálu.

● Po navázání VF spojení se na hlavní jednotce zobrazí příslušná 
teplota a vlhkost vybraného kanálu.

Rozsah přenosu čidla je ovlivňován vzdáleností a použitými 
stavebními materiály. Proto zkuste senzor umístit různě. 
Bezdrátový senzor je navržen tak, aby odolal změnám počasí. 
Nicméně ho přesto nestavte na přímé slunce, déšť nebo sníh.

Místo pro instalaci senzoru
● Kryt vnějšího senzoru není vodotěsný. Pokud je tento senzor 

umístěn venku, musí být nainstalován na takové místo, kde 
nebude vystaven přímo působení deště nebo sněhu.

● Nikdy neinstalujte tento senzor na kovové základny a předměty 
a neumísťujte jej do kovových krytů.

● Pokud je to možné, umístěte senzor na severní stranu domu, 
aby nebylo měření teploty zkresleno slunečním světlem.
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Instalace baterií
Pomocí malého šroubováku uvolněte šrouby na dvířkách prostoru 
pro baterie a vložte 2 baterie typu AAA v souladu s vyznačenou 
polaritou. Vraťte kryt na své místo a dotáhněte šrouby poté, co je 
dokončena níže uvedená procedura nastavení VF.

Problémy s přenosem
Signály z dálkových ovladačů ostatních domácích spotřebičů, jako je 
bezdrátový zvonek, bezpečnostní alarm, okenní žaluzie a garážová 
vrata, může rušit přenos bezdrátového čidla a způsobovat ztrátu 
zobrazených dat. Pokud by rušení z těchto zdrojů bylo patrné, stanice 
nebude zobrazovat data správně. Problémům s přenosem se můžete 
vyhnout zvolením odpovídajícího kanálu.
Přenos signálu je ovlivňován vzdáleností elektrických domácích 
spotřebičů, jako je mikrovlnná trouba, chladnička, televizor, počítač, 
monitor apod. Přístroj byste neměli instalovat na kovový předmět 
nebo do jeho blízkého okolí.

Údržba
Bezdrátový senzor je navržen tak, aby dlouhá léta bezpečně 
fungoval. Je nutné dodržovat následující pokyny:
1. Senzor nepokládejte do vody ani jiných tekutin
2. Nepoužívejte pro čištění senzoru abrazivní ani žíravé čisticí 

prostředky. Mohly by způsobit poškrábání nebo odpojení 
elektrických obvodů.

3. K čištění povrchu senzoru používejte vlhkou utěrku 
4. Bezdrátový senzor nevystavujte nárazům nebo třesu, prachu, 

vysoké vlhkosti ani teplotě. Mohlo by dojít ke snížení funkčnosti 
senzoru nebo jeho poškození, případně deformaci vnějšího krytu.

5. Nesnažte se manipulovat s vnitřními spoji senzoru. Tím by 
došlo k porušení záručních podmínek, případně k vážnému 
poškození senzoru. 

6. Vždy používejte baterie uvedené v návodu. Nepoužívejte staré 
baterie, které by mohly vytéct.

7. Před použitím přístroje si přečtěte návod k použití
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Technické údaje
Provozní teplota: -20°C až +60°C 
Přesnost měření: 
a) 0°C až +40°C: ±1°C
b) +40°C až +50°C: ±1,5°C
c) +50°C až +60°C: ±2°C 
d) -20°C až 0°C: ±2°C
Přenosová frekvence: 433 MHz
Rozsah přenosu: max. 30 m v otevřeném prostoru bez překážek
Napájení: 2 ks 1,5V baterií typu AAA (Nejsou součástí dodávky)
Velikost senzoru: 90,8 x 65 x 32,3 mm 
Hmotnost: 75 g 
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM 
OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání 
odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRO-
NICKÝCH 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.
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Společnost Fast ČR, a. s. tímto prohlašuje, že tento 
SWS 2 TS je v souladu s hlavními požadavky a dalšími 
důležitými ustanoveními Směrnice 1995/5/EC. 
Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo ho naleznete 
na webových stránkách www.sencor.eu.

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




