
SWS 2 TS

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA BEZDRÔTOVÝ SENZOR
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BEZDRÔTOVÝ SENZOR SWS 2 TS
Pred uvedením senzora do prevádzky si pozorne prečítajte tento 
návod.
Bezdrôtový vonkajší senzor je určený pre meteorologickú stanicu 
SWS 250 buď ako náhradný, alebo doplnkový senzor.

Hlavné funkcie bezdrôtového senzora
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A. Indikátor LED  
Blikne raz, ak senzor vysiela 
B. Priestor na batérie 
Napájané 2 ks 1,5 V batérie typu AAA
C. Tlačidlo výberu kanálu 
Pred vložením batérií zvoľte číslo kanálu (1-3)
D. Tlačidlo TX
Po stlačení odošle bezdrôtový senzor rádiový signál do hlavnej 
jednotky.
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Uvedenie do prevádzky
Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, 
postupujte nasledovne:
NASTAVENIE BEZDRÔTOVÉHO TEPLOMERU:
● Pri prvej inštalácii vždy najprv zapnite hlavnú jednotku a potom 

diaľkový senzor. Nastavte kanál 1 pre prvý diaľkový senzor.  
Nastavte kanál 2 a kanál 3 pre druhý a tretí senzor.

● Stlačte tlačidlo CHANNEL na hlavnej jednotke a podržte 
ho tak dlho, pokým nezačujete pípnutie signalizujúce štart 
vyhľadávania diaľkového senzora.

● Stlačte tlačidlo Tx na zadnej strane diaľkového senzora pre 
vysielanie VF signálu.

● Po nadviazaní VF spojenia sa na hlavnej jednotke zobrazí 
príslušná teplota vybraného kanálu.

Rozsah prenosu senzora je ovplyvňovaný vzdialenosťou 
a použitými stavebnými materiálmi. Preto skúste senzor umiestniť 
rôzne. Bezdrôtový senzor je navrhnutý tak, aby odolal zmenám 
počasia. No napriek tomu ho nevystavujte priamemu slnku, dažďu 
alebo snehu.

Miesto pre inštaláciu senzora
● Kryt vonkajšieho senzora nie je vodotesný. Ak je tento senzor 

umiestnený vonku, musí byť nainštalovaný na také miesto, kde 
nebude vystavený priamo pôsobeniu dažďa alebo snehu.

● Nikdy neinštalujte tento senzor na kovové základne a predmety 
a neumiestňujte ho do kovových krytov.

● Ak je to možné, umiestnite senzor na severnú stranu domu, aby 
nebolo meranie teploty skreslené slnečným svetlom.
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Inštalácia batérií
Pomocou malého skrutkovača uvoľnite skrutky na dvierkach priestoru 
na batérie a vložte 2 batérie typu AAA v súlade s vyznačenou 
polaritou. Vráťte kryt na svoje miesto a dotiahnite skrutky po tom, čo je 
dokončená nižšie uvedená procedúra nastavenia príjmu.

Problémy s prenosom
Signály z diaľkových ovládačov ostatných domácich spotrebičov, 
ako je bezdrôtový zvonček, bezpečnostný alarm, okenné žalúzie 
a garážová brána, môžu rušiť prenos bezdrôtového snímača 
a spôsobovať stratu zobrazených dát. Ak by rušenie z týchto zdrojov 
bolo zjavné, stanica nebude zobrazovať dáta správne. Problémom 
s prenosom sa môžete vyhnúť zvolením zodpovedajúceho kanálu.
Prenos signálu je ovplyvňovaný vzdialenosťou elektrických domácich 
spotrebičov, ako je mikrovlnná rúra, chladnička, televízor, počítač, 
monitor a pod. Prístroj by ste nemali inštalovať na kovový predmet 
alebo do jeho blízkeho okolia.

Údržba
Bezdrôtový senzor je navrhnutý tak, aby dlhé roky bezpečne 
fungoval. Je nutné dodržiavať nasledujúce pokyny:
1. Senzor neklaďte do vody ani iných tekutín
2. Nepoužívajte na čistenie senzora abrazívne ani žieravé čistiace 

prostriedky. Mohli by spôsobiť poškriabanie alebo odpojenie 
elektrických obvodov.

3. Na čistenie povrchu senzora používajte vlhkú utierku 
4. Bezdrôtový senzor nevystavujte nárazom alebo otrasom, 

prachu, vysokej vlhkosti ani teplote. Mohlo by dôjsť k zníženiu 
funkčnosti senzora alebo jeho poškodeniu, prípadne deformácii 
vonkajšieho krytu.

5. Nesnažte sa manipulovať s vnútornými spojmi senzora. Tým by 
došlo k porušeniu záručných podmienok, prípadne k vážnemu 
poškodeniu senzora. 

6. Vždy používajte batérie uvedené v návode. Nepoužívajte staré 
batérie, ktoré by mohli vytiecť.

7. Pred použitím prístroja si prečítajte návod na použitie



21

Technické údaje
Prevádzková teplota: -20°C až +60°C 
Presnosť merania: 
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
Prenosová frekvencia: 433 MHz
Rozsah prenosu: max. 30 m v otvorenom priestore bez prekážok
Napájanie: 2 ks 1,5 V batérií typu AAA (Nie sú súčasťou dodávky)
Veľkosť senzora: 90,8 x 65 x 32,3 mm 
Hmotnosť: 75 g 
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POU-
ŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukla-
danie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEK-
TRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumen-
toch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky 
nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre 
správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto vý-
robky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých kra-
jinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách mô-
žete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvi-
valentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto pro-
duktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomá-
hate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky ne-
správnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte 
od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri 
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, 
vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo 
dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento vý-
robok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správ-
nom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho 
predajcu.
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Spoločnosť Fast ČR, a. s., týmto vyhlasuje, že prístroj 
SWS 2 TS je v súlade s hlavnými požiadavkami a ďalšími 
dôležitými ustanoveniami Smernice 1995/5/EC. 
Vyhlásenie o zhode je buď súčasťou návodu, alebo ho 
nájdete na webových stránkach www.sencor.eu.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi  káciách sa môžu meniť 
bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich 
zmenu.




