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Vă mulţumim pentru decizia de a achiziţiona acest aparat. Vă rugăm să citiţi întreg manualul de utilizare 
înainte de prima utilizare a aparatului – conţine informaţii importante despre folosirea optimă şi în 
siguranţă a tuturor funcţiilor şi caracteristicilor sale. Păstraţi manualul utilizatorului pentru 
eventualitatea unor referinţe ulterioare. 
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DESCRIEREA APARATULUI 



 
Aparatul este compus din unitatea centrală cu un ceas controlat cu radio şi o unitate de măsurare a 
temperaturii exterioare echipată cu un senzor de temperatură. Temperatura masurată este transmisă 
wireless către unitatea centrală şi afişată pe ecran. Este posibilă conectarea la cel mult 3 unităţi de 
măsurare a temperaturii exterioare.  
Unitatea centrală este alimentată de  un adaptor de curent, ceasul şi setările alarmei sunt dublate de o 
baterie cu litiu, senzorul temperaturii exterioare este alimentat de două baterii tip AAA. 
 

 

 
Ceasul este controlat de semnalele receptate ale orei standard. Aceste semnale sunt afectate (dar nu 
limitate) de următorii factori: 

 Distanţa între transmiţător şi receptor 

 Vecinătatea văilor şi a munţilor 

 Vecinătatea polilor de curent şi a firelor de înaltă tensiune 

 Vecinătatea autostrăzii, a căilor ferate, a aeroporturilor 

 Vecinătatea unui mare şantier de construcţii, clădiri din beton ramforsat, etc. 

 Vecinătatea aparaturii electrice, în special televizoare, cuptoare cu microunde, difuzoare de 
mare performanţă, etc, 

 Vecinătatea vehiculelor motorizate aflate în mişcare 

 Vecinătatea structurilor metalice şi o paletă de alte obiecte, factori şi circumstanţe nespecificate 
în această scurtă înşiruire. 
 
Localizaţi unitatea centrală într-un loc unde este de aşteptat să existe un semnal puternic al timpului 
standard (ex. Lângă o fereastră), cât mai departe posibil de clădiri  şi structuri din metal, aparate 
electrice care sunt sau, în anumite condiţii pot deveni, sursă de interferare pentru recepţia semnalului 
de timp standard. 
 

PENTRU CEI AFLAŢI ÎN GRABĂ.... 
1. Glisați capacul de pe partea din spate a dispozitivului pentru a deschide capacul 

compartimentului pentru baterii și plasaţi o baterie CR2032 cu  litiu în compartimentul pentru 
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baterie asigurându-vă că partea a bateriei desemnată cu simbolul + (plus) este orientată în jos. 
Apoi, glisați capacul pentru a închide perfect compartimentul bateriei. 

2. Introduceți adaptorul de alimentare într-o priză de alimentare, conectați mufa cablului adaptor 
de alimentare în jack –ul DC pe partea din spate a dispozitivului. Atașați suportul la partea de jos 
a aparatului. 

3. Deschideți capacul compartimentul de baterii de pe partea din spate a senzorului de 
temperatură exterioară  și înainte de introducerea bateriilor verificaţi dacă întrerupătorul în 
compartimentul bateriei este în poziție 1 (pozitie deasupra). Apoi, introduceți două baterii tip 
AAA (trebuie achiziționate separat) în compartimentul bateriei. La introducerea bateriilor în 
senzor acordaţi atenţie poziţionării corecte a polarităţii acestora – este marcat în interiorul 
compartimentului de baterii. 
Imediat după aceea datele vor fi transmise de la senzorul de temperatură către unitatea 
centrală.  
În scopul de a îndeplini sarcinile descrise în această etapă, este necesar ca unitatea centrală  
și senzorul de temperatură exterioară să fie situate în apropiere unul de altul - de exemplu pe o 
masă. 

4. Scoateţi folia de protecţie de pe partea frontală a unităţii – dispozitivul este gata de utilizare.  
5. După ce unitatea centrală primeşte toate datele (informaţii despre temperatură de acolo de 

unde este instalat senzorul de temperatură exterioară), unitatea centrală va începe căutarea 
semnalului timpului standard (transmis de transmiţătorul DCF localizat in Germania). 

 
Receptarea semnalului de la transmiţătorul DCF este indicată pe afişajul unităţii centrale de iconiţe 
corespunzătoare: 
 

Semnalul timpului standard este receptat 
Iconiţa apare intermitent 

După receptarea cu succes 
Iconiţa este permanent aprinsă 

Receptare eşuată Iconiţa nu apare 

 
 

Informaţii suplimentare 
 
Apăsând butonul de pe aparat în modul de operare va afişa informaţii despre modul de 
recepţie şi puterea semnalului de la transmiţatorul DCF pe afişajul unităţii centrale.  Puterea semnalului 
transmiţătorului DCF este indicată pe ecran de una (semnal slab), până la trei (semnal puternic) bare – în 
timpul utilizării standard a aparatului, se afişează între două şi trei bare (semnalul fluctuează) pe ecran. 
 

Receptarea manuală şi automată a timpului standard 
 
 Aparatul activează automat receptarea timpului standard zilnic, la orele următoare: 1:00 / 2:00 / 

3:00. Dacă semnalul nu este receptat la 3:00, receptarea semnalului se va activa la următoarea oră 
fixă ((4:00 / 5:00, etc.) – sunt efectuate trei măsurători automate de către aparat la fiecare 24 de 
ore. 

 Pentru a porni receptarea manuală, apăsaţi butonul . Apăsaţi butonul din nou pentru a 
finaliza receptarea. 



 În răstimpul în care semnalul de timp standard este receptat de aparat, alte butoane de pe aparat 
sunt dezafectate iar luminozitatea ecranului este diminuată – luminozitatea ecranului va creşte 
după ce receptarea semnalului standard este completă.  

 Valoarea temperaturii exterioare măsurate se va stabiliza după aproximativ 30 de minute de 
operare a senzorului de temperatură exterioară.  

 
 

Distanţa efectivă a senzorului de temperatură exterioară  
Intervalul de maximă eficienţă a senzorului de temperatură exterioară este de până la aproximativ 30 de 
metri și este afectat de obstacole existente în zona dintre senzor și unitatea principală, în special pereți,  
tavane, uşi, ferestre, etc. 
 
 
 

 

Ceasul de pe aparat utilizează modul de timp de 24 de ore. 

1. Ţineţi apăsat butonul SET şi aşteptaţi ca valoarea orei să se aprindă intermitent pe ecranul 

unităţii centrale. Apoi utilizaţi butoanele pentru a seta ora, confirmaţi cu butonul SET – 
valoarea minutelor va începe să se aprindă intermitent pe ecranul unităţii centrale. 

2. Utilizaţi butoanele pentru a seta minutele, confirmaţi cu butonul SET – următoarea valoare 
va începe să se aprindă intermitent pe ecran: 05. Aceasta va seta intervalul de snooze al alarmei 
activat prin butonul SNOOZE la 5 minute. 

3. Apăsaţi din nou butonul SET – intervalul de snooze al alarmei se va seta la 00 minute (se va 
dezactiva). 

4. Utilizaţi apoi butoanele pentru a specifica zona de timp şi inseraţi decalajul timpului local 
în raport cu timpul coordonat universal UTC (în mod eronat desemnat de abrevierea GMT): 
00 pentru timpul local echivalent cu timpul în lume + 1 oră (de exemplu Germania) 
01 pentru timpul local echivalent cu timpul în lume + 2 ore (de exemplu Franţa) 
-01 pentru timpul local în Marea Britanie. 

5.     Confirmaţi cu butonul SET. 

 

 

1. Ţineţi apăsat butonul AL – valoarea de timp a alarmei va începe să  se aprindă intermitent 
pe ecran  şi valoarea AL se va aprinde. 

2. Folosiţi butoanele cu săgeţi pentru a programa ora la care alarma se va opri, confirmaţi cu 

butonul AL. Minutele orei la care alarma se va opri  vor începe să  se aprindă intermitent pe 
ecran. 

3. Folosiţi butoanele cu săgeţi pentru a programa minutele orei la care alarma se va opri, 
confirmaţi cu butonul AL. Aparatul se va comuta apoi pe modul normal de operare – ecranul va 
afişa ceasul şi iconiţa AL. 

SETAREA CEASULUI 

PROGRAMAREA ALARMEI 



Informaţii suplimentare 
 

Pentru a opri programarea alarmei, apăsaţi butonul AL – iconiţa AL va dispărea. 
Apăsaţi butonul din nou pentru a porni alarma – iconiţa AL se va afişa pe ecran. 
Pentru a pune pauză alarmei, apăsaţi butonul SNOOZE – inconiţa AL va apărea intermitent pe ecran. 
Alarma va continua să sune după 5 minute. 
Opriţi alarma activată apăsând orice buton mai puţin butonul SNOOZE – alarma se va repeta după 24 de 
ore. 
Schimbaţi programarea alarmei programând o nouă alarmă.  
 
 

 
 
Aparatul este echipat cu o funcţie de prognoză meteo prin care principalii indicatori de vreme sunt 
afişaţi grafic pe ecran; aceştia sunt valabili pentru o perioadă de timp limitată în zona de localizare a 
aparatului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETAREA LUMINOZITĂŢII ECRANULUI 
Pentru a seta luminozitatea dorită a ecranului, apăsaţi în mod repetat butonul DIMMER (DIMINUARE). 
 

PROBLEME DE FUNCŢIONARE 
Dacă apar pe ecranul unităţii centrale informaţii care nu sunt inteligibile (de cele mai multe ori din cauza 
efectelor electricităţii statice), apăsaţi butonul RESET (RESETARE) de pe spatele unităţii centrale. Valorile 

PROGNOZA METEO 



setate pentru dată, oră şi alarmă vor fi restaurate la valorile din fabrică iar aparatul va căuta semnal 
pentru transmiţătorul timpului standard. 
 
 

 
Aparatul este un produs de precizie care beneficiază de cea mai recentă tehnologie din domeniu şi 
necesită o manipulare corespunzătoare. 

 Protejaţi aparatul împotriva impactelor şi posibilităţii de a cădea. 

 Nu bruscaţi aparatul. 

 Protejaţi aparatul împotriva temperaturilor extreme, a razelor directe ale soarelui, praf şi / sau 
umiditate – nu expuneţi aparatul efectelor substanţelor corozive. 

 Nu dezasamblaţi aparatul şi nu efectuaţi nicio reparaţie aparatului. 
 

 

 Temperatura de operare  0 - +45 °C 
 Segmentul  de măsurare a temperaturii 

- Temperatura interioară  0 - 50 °C 
- Temperatura exterioară  -25°C - + 70°C, acurateţe +/-1°C 

Creşteri de temperatură  1°C 
Durata alarmei     2 minute 
Întreruperea (snooze)   5 minute (se poate repeta pentru un total de 1 oră) 
Frecvenţa radio     433 MHz 
Distanţa transmisiei până la 30 de m în spaţiu deschis fără interferenţe 

electromagnetice 
 

Pot surveni schimbări la design şi informaţiile tehnice fără un avertisment în prealabil. 

Fast ČR, a.s. declară că  SWS 240 W, OR este conform cu cerințele de bază și  
alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5 / ES. Dispozitivul poate fi operat în UE  
fără restricție. Declarația de conformitate este  parte a manualului de utilizare sau poate fi  
găsit pe site-ul www.sencor.eu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 SPECIFICAŢII TEHNICE 

INSTRUCŢIUNI DE MANIPULARE A APARATULUI 

http://www.sencor.eu/


INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A MATERIALELOR DE 
AMBALARE 

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie. 

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTROCASNICE 

Semnificaţia simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică 
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la 
centrul de colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice din zona dvs. 
Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteţi returna 
produsele la distribuitorul local atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent. 
Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale  
valoroase şi la prevenirea impactului potenţial negativ asupra mediului şi al sănătăţii 
umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deşeurilor. Interesaţi-
vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deşeurilor pentru 
detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deşeuri poate fi sancţionată prin 
amenzi, conform normelor naţionale 

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană 

Dacă doriţi să casaţi un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare de 
la distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră. 

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene 

Dacă doriţi să casaţi acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda corectă   
de casare de la departamentele autorităţilor locale sau de la distribuitorul dumneavoastră. 

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textuluI, designului și parametrilor tehnici fără o 
notificare prealabilă. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Condiţiile garanţiei 

Cardul de garanţie nu face parte din ambalajul aparatului 

 

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziţiei 

clientului final. Garanţia este limita la următoarele condiţii. Garanţia se referă 

numai la bunurile clienţilor utilizate pentru uzul casnic cotidian. Solicitarea pentru 

reparare se poate aplica fie la magazinul comerciantului de unde a fost achiziţionat 

produsul, fie la service-urile autorizate menţionate mai jos. Clientul final este 

obligat sa emită solicitarea imediat ce a apărut defecţiunea dar nu mai târziu de 

perioada de valabilitate a garanţiei. Clientul final este obligat să coopereze în 

vederea certificării defectelor pentru care se efectuează solicitarea. Numai 

produsele curate (conform standardelor igienice) şi complete vor fi acceptate. În 

cazul unei solicitări a garanţei eligibile, perioada de garanţie va fi extinsă cu 

echivalentul perioadei de la care este formulată solicitarea şi până la repunerea în 

posesie a clientului final a produsului sau data la care clientul este obligat să ridice 

produsul. Pentru a obţine repararea sub incidenţa acestei garanţii, clientul final este 

obligat să certifice solicitarea furnizând următoarele documente completate 

corespunzător: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de instalare. 

Această garanţie este nulă dacă se aplică următoarele: 

 Defecte care au fost puse la vânzare. 

 Uzură sau deteriorare cauzată de uzul comun. 

 Produsul a fost deteriorat de o instalare greşită sau neavizată, folosit contrar 

manualului de instrucţiuni, folosit contrar  legiferării sau modalităţii 

obişnuite de utilizare sau pentru un alt scop decât cel pentru care a fost 

proiectat. 

 Produsul a fost deteriorat din cauza unei întreţineri insuficient sau precare. 
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 Produsul a fost deteriorat de praf, accident sau forţă majoră (dezastre 

naturale, incendii, inundaţii). 

 Defecte de funcţionalitate cauzate de slaba dualitate a semnalului, de 

interferenţa cu câmpuri magnetice, etc. 

 Produsul a fost deteriorat în mod mecanic (ex. Buton spart, cazătură, etc) 

 Deteriorări cauzate de folosirea accesoriilor media neportivite, depozite, 

consumabile expandabile (baterii) sau din cauza funcţionării în condiţii 

necorespunzătoare (ex. Temperaturi ridicate, umiditate ridicată, vibraţii) 

 Repararea, modificarea şi alte acţiuni eşuate efectuate de o persoană 

neautorizată. 

 Clientul final nu a dovedit îndeajuns dreptul de a face solicitarea (timpul şi 

locul cumpărării). 

 Datele din documentele prezentate diferă de datele înscrise pe produse. 

 Cazurile în care  produsul pentru care se face solicitarea nu poate fi 

identificat în conformitate cu documentele prezentate (ex. Numărul de 

înregistrare sau sigiliul garanţiei au fost deteriorate) 

 

Centre service autorizate 

Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate referitoare la centrele de service 

autorizate. 

http://www.sencor.eu/

