
INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK BEZPRZEWODOWY 

SWS 2 TS
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CZUJNIK BEZPRZEWODOWY SWS 2 TS
Przed rozpoczęciem używania czujnika należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję.
Czujnik bezprzewodowy przeznaczony jest dla stacji pogodowej 
SWS 250 i to jako czujnik zapasowy albo uzupełniający.

Podstawowe właściwości czujnika 
bezprzewodowego
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A. Indykator LED
Wysyła jeden sygnał świetlny, kiedy czujnik nadaje 
B. Zasobnik na baterie
Zasilanie 2 szt baterii 1,5 V typu AAA
C. Przycisk wyboru kanału 
Przed umieszczeniem baterii wybierz numer kanału (1-3)
D. Przycisk TX
Czujnik bezprzewodowy wyśle po wciśnięciu sygnał radiowy do 
jednostki głównej.
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Uruchomienie
W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników 
postępuj następująco:
USTAWIENIA BEZPRZEWODOWEGO 
TERMOMETRU:
● Przy pierwszej instalacji należy zawsze włączyć najpierw 

jednostkę główną, a następnie zdalny czujnik. Ustaw 1 kanał 
dla pierwszego zdalnego czujnika.  Ustaw kanał 2 i 3 dla 
drugiego i trzeciego czujnika.

● Wciśnij przycisk CHANNEL na jednostce głównej i przytrzymaj 
go do momentu usłyszenia sygnału oznaczającego rozpoczęcie 
wyszukiwania zdalnego czujnika.

● Wciśnij przycisk Tx na tylnej stronie zdalnego czujnika służący 
do nadawania sygnału VF.

● Po nawiązaniu łączności VF na jednostce głównej pokaże się 
odpowiednia temperatura wybranego kanału.

Zakres transmisji czujnika ograniczony jest odległością 
i zastosowanymi materiałami budowlanymi. Dlatego wypróbuj 
różne umieszczenia czujnika. Czujnik bezprzewodowy został 
zaprojektowany tak, aby był odporny na zmiany pogody. Pomimo 
tego nie ustawiaj go bezpośrednio na słońcu, na deszczu lub śniegu.

Miejsce na instalację czujnika
● Pokrywa zewnętrznego czujnika nie jest wodoszczelna. 

Jeśli czujnik jest umieszczony na zewnątrz, musi zostać 
zainstalowany w takim miejscu, gdzie nie będzie narażony na 
bezpośrednie oddziaływanie deszczu lub śniegu.

● Nigdy nie należy tego czujnika instalować na metalowych 
podstawach lub przedmiotach ani nie umieszczać go 
w metalowych pokrywach.

● O ile to możliwe, czujnik należy umieścić na północnej stronie 
domu, aby nie doszło do zakłócenia pomiarów temperatury 
przez światło słoneczne.
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Instalacja baterii
Za pomocą małego śrubokręta poluzuj śruby na drzwiczkach 
zasobnika na baterie i włóż 2 baterie AAA zgodnie z zaznaczoną 
biegunowością. Po zakończeniu opisanej poniżej procedury ustawienia 
odbioru sygnału umieść pokrywę na miejscu i dokręć śruby.

Problemy z transmisją
Sygnały z pilotów zdalnego sterowania pozostałych odbiorników 
domowych, jakimi są dzwonek domowy, alarm zabezpieczający, 
żaluzje okienne i bramy garażowe, zakłócać mogą transmisję 
z czujnika bezprzewodowego i powodować zanik wyświetlanych 
danych. Jeżeli zakłócenie z tych źródeł będzie jawne, stacja 
wskazywać będzie niepoprawne dane. Aby zapobiec problemom 
z transmisją danych, należy wybrać odpowiedni kanał.
Na transmisję sygnału wpływa odległość elektrycznych odbiorników 
domowych, jakimi są kuchenka mikrofalowa, lodówka, telewizor, 
komputer, monitor itp. Urządzenia nie instaluj na przedmiocie 
metalowym albo w jego bezpośredniej okolicy.

Konserwacja
Czujnik bezprzewodowy został zaprojektowany tak, aby działał 
bezproblemowo przez szereg lat. W tym celu należy przestrzegać 
poniższych zaleceń:
1. Nie zanurzaj czujnika w wodzie ani innych cieczach
2. Do czyszczenia czujnika nie stosuj abrazyjnych ani żrących 

środków czyszczących. Mogą one spowodować zarysowania 
czy przerwanie obwodów elektronicznych.

3. Do czyszczenia czujnika stosuj wilgotnej szmatki 
4. Nie narażaj czujnika bezprzewodowego na wstrząsy 

lub uderzenia, działanie pyłu, wysokiej wilgotności albo 
temperatury. Może to spowodować obniżenia sprawności 
czujnika albo jego uszkodzenie, ewentualnie deformację 
obudowy zewnętrznej.

5. Nie próbuj manipulować z połączeniami wewnętrznymi czujnika. 
Powoduje to złamanie warunków gwarancji, ewentualnie 
poważne uszkodzenie czujnika. 
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6. Zawsze stosuj baterie podane w instrukcji obsługi. Nie używaj 
starych baterii, w przypadku których może dojść do wylania 
elektrolitu.

7. Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję 
obsługi

Dane techniczne
Temperatura robocza wynosi: -20° C do +60°C 
Dokładność pomiarów: 
a) 0°C do +40°C: ±1 C
b) +40°C do +50°C: ±1,5°C
c) +50°C do +60°C: ±2°C 
d) -20°C do 0°C: ±2°C
Częstotliwość transmisji: 433 MHz
Maks. zasięg transmisji: 30 m w środowisku otwartym bez przeszkód
Zasilanie: 2 szt baterii 1,5 V typu AAA (Nie wchodzą w skład zestawu)
Rozmiary czujnika: 90,8 x 65 x 32,3 mm
Ciężar: 75 g 
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPO-
DARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu 
przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez 
urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZ-
NYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumen-
tacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektro-
nicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem 
komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utyli-
zacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wy-
znaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii 
Europejskiej lub innych państwach europejskich można za-
miast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedaw-
cy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa 
likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła 
surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatyw-
nemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, 
co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. 
Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie 
lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej 
utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary 
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elek-
troniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od 
sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.
Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Pań-
stwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzeb-
nych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji 
od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.
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Spółka Fast ČR, a. s. niniejszym oświadcza, iż niniejszy 
wyrób SWS 2 TS zgodny jest z podstawowymi wymaganiami 
oraz innymi ważnymi postanowieniami Dyrektywy 1995/5/WE. 
Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji obsługi albo 
znaleźć ją możesz na stronach internetowych www.sencor.eu.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu 
i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.




