
SWS 2 TS

FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ
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SWS 2 TS DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ
Az érzékelő üzembehelyezése előtt gondosan olvassa el ezt 
a használati útmutatót.
A drótnélküli kinti érzékelő az SWS 250 meteorológiai állomáshoz 
szolgál mint tartalék vagy kiegészítő érzékelő.

A drótnélküli érzékelő fő funkciója
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A. LED jelző  
Egyszer villan, ha az érzékelő adatot sugároz
B. Elemtér 
A tápellátást 2 db 1,5V AAA elem biztosítja
C. Csatornaválasztó gomb 
Az elemek behelyezése előtt válassza ki a csatorna számát (1-3)
D. TX gomb
A gomb lenyomása után az érzékelő rádiojelet küld a főegységre.
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Üzembehelyezés
A legjobb eredmények elérése érdekében 
a következőképpen járjon el:
A DRÓTNÉLKÜLI HŐMÉRŐ BEÁLLÍTÁSA:
● Az első telepítésnél előbb mindig a főegységet kapcsolja 

be és azután a távérzékelőt. Állítsa be az 1-es csatornát 
a távérzékelőnek.  Állítsa be a 2-es és 3-as csatornát a második 
és harmadik érzékelőnek.

● Nyomja meg a CHANNEL gombot a főegységen és tartsa 
addig, amíg nem hall pittyenést, ami a távérzékelő kikeresés 
kezdetét jelzi.

● Nyomja meg a Tx gombot a távérzékelő hátoldalán a VF jel 
sugárzáshoz.

● A VF kapcsolat után a főegységen megjelenik a vonatkozó 
hőfok a kiválasztott csatornán.

Az érzékelő átviteli hatótávját befolyásolja a távolság és a használt 
építőanyagok. Ezért próbálja ki az érzékelőt különböző helyeken 
elhelyezni. A drótnélküli érzékelő úgy van tervezve, hogy ellenálljon 
az időjárási változásoknak. Azonban ne tegye ki közvetlen 
napfénynek, esőnek vagy hónak.

Az érzékelő telepítési helye
● A kinti érzékelő borítása nem vízhatlan. Ha ez az érzékelő kint 

van, úgy helyezze el, hogy ne legyen közvetlenül kitéve esőnek 
vagy hónak.

● Soha se telepítse ezt az érzékelőt fém alapra vagy tárgyakra és 
ne tegye fém borításba.

● Ha lehetséges, az érzékelőt a ház északi oldalára tegye, hogy 
a hőmérést ne befolyásolja a napsugárzás.
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Az elemek behelyezése
Egy kis csavarhúzóval csavarozza ki a csavarokat az elemtér fedőn 
és tegyen be 2 AAA elemet a kijelölt polaritás szerint. Tegye vissza 
a fedőt és húzza be a csavarokat azután, hogy a vétel be van állítva 
az alábbi eljárás szerint.

Átviteli gondok
Más háztartási berendezések távvezérlőinek jele, mint pl. drótnélküli 
csengő, biztonsági riasztó, ablakredőny és garázskapu, zavarhatják 
a drótnélküli érzékelő jelátvitelét és a kijelzendő adatok elvesztését 
okozhatják. Ha ezen jelforrásokból származó zavarás jelentős, 
az állomás nem jelzi ki helyesen az adatokat. Az átviteli gondokat 
elkerülheti a megfelelő csatorna kiválasztásával.
A jel átvitelét befolyásolja a távolsága az elektromos háztartási 
berendezésektől, mint pl. mikrosütő, hűtőgép, televízió, számítógép, 
monitor stb. A készüléket ne telepítse fém tárgyra vagy a közelébe.

Karbantartás
A drótnélküli érzékelő úgy van tervezve, hogy hosszú éveken 
keresztül biztonságosan működjön. Be kell tartani a következő 
utasításokat:
1. Az érzékelőt ne tegye vízbe vagy más folyadékba
2. Az érzékelő tisztítására ne használjon súroló vagy maró hatású 

tisztítószereket. Azok karcolást okozhatnak vagy az áramkörök 
megszakadását.

3. Az érzékelő felületének tisztítására nedves rongyot használjon 
4. A drótnélküli érzékelőt ne tegye ki ütődéseknek vagy 

rázkódásnak, pornak, nagy páratartalomnak vagy hőfoknak. 
Csökkenhetne az érzékelő működőképessége vagy sérülhetne, 
esetleg deformálódhat a külső borítás.

5. Ne manipuláljon az érzékelő belső csatlakozásaival. Azzal 
megsértené a jótállási feltételeket, esetleg megsérülne az érzékelő. 

6. Mindig az útmutatóban feltüntetett elemeket használjon. Ne 
használjon öreg elemeket, amik szivároghatnának.

7. A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.
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Műszaki adatok
Üzemi hőfok: -20° C - +60°C 
Mérési pontosság: 
a) 0°C és +40°C: ±1 C
b) +40°C és +50°C: ±1,5°C
c) +50°C és +60°C: ±2°C 
d) -20°C és 0°C: ±2°C
Átviteli frekvencia: 433 MHz
Jelátvitel hatótáv: max. 30 m nyitott térben akadályok nélkül
Tápellátás: 2 db 1,5V AAA elem (Nem tartozék)
Érzékelő méret: 90,8 x 65 x 32,3 mm 
Tömeg: 75 g 
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSO-
MAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulla-
déklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BE-
RENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt 
jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dob-
ható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez 
és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűj-
tő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai orszá-
gokban 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 hul-
ladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részle-
tekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi 
gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisíté-
se 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 el-
adójától.
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A Fast ČR, a. s. vállalat ezennel kijelenti, hogy ez az 
SWS 2 TS összhangban van 1995/5/EK irányelv alapvető 
követelményeivel és más fontos rendelkezéseivel. 
A megegyezési nyilatkozat vagy az útmutató része, vagy 
megtalálja a www.sencor.eu weboldalon.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben elő-
zetes fi  gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra 
vonatkozó jog fenntartva.




