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Vă mulţumim pentru decizia dvs. de a achiziţiona acest dispozitiv. Păstraţi manualul de 
utilizare în cazul în care aveţi nevoie de el ulterior. 

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 

Vedere frontal ă 

 

 

Traducerea textului din figură: 
Valoarea presiunii Indicator recepţie RF 
Indicator de trend presiune aer Temperatura interioară 
Pictogramă prognoză meteo Indicator de trend temperatură interioară 
Grafic de presiune Index de confort 
Indicator de recepţie semnal DCF Indicator de trend umiditate interioară 
Ora Indicator max/min 
Funcţia de amânare este pornită Umiditate interioară 
 Indicator de trend temperatură şi umiditate 

exterioare 
 Selecţie canal 
 Umiditate exterioară 
 Ziua din săptămână 
 Data 
 Faza lunii 
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Vedere din spate 

 
 
Traducerea textului din figură: 
Pornire iluminare sau funcţie amânare 
alarmă 

CH / Canal 

Orificiu de agăţare staţie ALM / Alarmă 
Reglare oră Jos / Recepţie semnal DCF 
Sus / pornire-oprire alarmă Capac compartiment baterii 
Stativ Introducere 3 baterii AAA în 

compartimentul de baterii 
Ştecher adaptor alimentare electrică  
Adaptor alimentare  
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Temperatură 
Afişare canal 
Umiditate 
 

 
Orificiu agăţare 
Canal 
Introducere 2 baterii AAA 
 
Dispozitivul constă din unitatea principală cu un ceas radio-controlat şi o unitate de 
măsurare a temperaturii şi umidităţii exterioare, echipate cu un senzor de temperatură şi 
umiditate. Temperatura măsurată este transmisă wireless (fără fir) către unitatea 
principală şi afişată pe ecranul său. O unitate principală se poate conecta cu maxim 3 
senzori diferiţi. 
Unitatea principală este alimentată printr-un adaptor, setările ceasului şi alarmei sunt 
memorate folosind 3 baterii AAA, iar senzorul de temperatură şi umiditate exterioară 
este alimentat de 2 baterii AAA. 
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Loca ţia de instalare a senzorului 
● Capacul senzorului exterior nu este rezistent la apă. Dacă senzorul este amplasat în 
exterior, acesta trebuie să fie fixat într-o zonă acoperită, în aşa fel încât să nu fie lăsat 
expus ploii sau zăpezii. 
● Nu amplasaţi niciodată senzorul pe suprafeţe sau obiecte metalice sau înăuntrul 
carcaselor metalice. 
● Dacă este posibil, localizaţi senzorul pe partea de nord a casei, în aşa fel încât 
valoarea temperaturii să nu fie alterată de efectul razelor de soare. 
 

EFECTUL MEDIULUI ASUPRA RECEP ŢIEI SEMNALULUI OREI STANDARD DCF77 

Ceasul este controlat de semnalul recepţionat de oră standard. Acest semnal este 
afectat (dar nu este limitat) de următorii factori: 
● Distanţa dintre transmiţător şi receptor 
● Munţii şi văile învecinate 
● Terminalele de alimentare şi liniile de înaltă tensiune 
● Învecinarea cu o autostradă, un aeroport, etc. 
● Şantiere în lucru situate în apropiere, clădiri din beton armat, etc. 
● Distanţa mică faţă de aparate electrice, în special televizoare, cuptoare cu microunde, 
difuzoare de înaltă performanţă, etc. 
● Vehicule aflate în mişcare în spaţiu 
● Prezenţa în preajmă a structurilor metalice şi a altor obiecte, factori şi circumstanţe 
neindicate în această scurtă prezentare 
 
Poziţionaţi unitatea într-o locaţie cu semnal optim, de ex. aproape de o fereastră şi 
departe de clădirile şi structurile metalice mari sau aparatele electrice, care pot 
reprezentat în anumite condiţii sursa interferenţelor în calea recepţiei optime a 
semnalului de oră standard. 
 

SETAREA RAPIDĂ 

1. Culisaţi capacul din partea din spate a dispozitivului pentru a deschide 
compartimentul bateriilor şi introduceţi 3 baterii AAA, conform polarităţii corecte 
marcate în interior. 

2. Introduceţi adaptorul de alimentare la o priză electrică, conectaţi capătul 
adaptorului electric la mufa DC din partea din spate a dispozitivului. 

3. Desfaceţi capacul bateriilor transmiţătorului, şi introduceţi 2 baterii AAA în 
compartimentul bateriilor, conform polarităţii corecte indicate în interior. Imediat 
după vor fi transmise date de la senzor către unitatea principală. În scopul 
efectuării sarcinilor descrise în acest pas, este indicat ca unitatea principală şi 
senzorul extern să fie amplasate una lângă alta, de ex. pe o masă. 

4. După ce unitatea principală recepţionează toate datele (informaţiile despre 
temperatura locaţiei de instalare a senzorului extern), unitatea principală va 
începe să caute semnalul de oră standard (transmis de transmiţătorul DCF aflat 
în Germania). 
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Recepţia semnalului de la transmiţătorul DCF este indicată pe ecranul unităţii principale 
prin pictogramele corespunzătoare. 
 
Semnalul de oră standard este primit Pictograma  este afişată intermitent 
După recepţia cu succes Pictograma  este afişată intermitent 
Recepţie eşuată Pictograma nu este afişată 
 
Informa ţii suplimentare 
Apăsarea butonului JOS de pe dispozitiv în modul de operare va afişa informaţiile 
legate de modul de recepţie şi putere de semnal de la transmiţătorul DCF pe ecranul 
unităţii principale. Puterea de semnal a transmiţătorului DCF este indicată pe ecran 
printr-o bară (semnal slab) şi până la trei bare (semnal puternic) – în timpul utilizării 
standard a dispozitivului puterea semnalului prezintă fluctuaţii indicate pe ecran. 
 
Recep ţia automat ă şi manual ă a orei standard 
● Ora de recepţie automată a semnalului RCC: 2:03 a.m., 3:03 a.m., 4:03 a.m. şi 5:03 
a.m. Dacă recepţia este cu succes, nu va intra în modul de recepţie din nou în ziua 
respectivă. Timpul de primire RCC este de 10 minute. 
● Pentru a începe recepţia manuală a orei standard, ţineţi apăsat butonul JOS. Apăsaţi 
din nou butonul pentru a încheia recepţia orei standard. 
● În timpul recepţiei de semnal de oră stadnard de către dispozitiv, celelalte butoane de 
pe unitatea principală sunt dezactivate. 
● Valoarea temperaturii exterioare măsurate se va stabiliza după aproximativ 30 minute 
de la operarea senzorului exterior. 
 
Intervalul efectiv al senzorului exterior 
Intervalul maxim efectiv al senzorului exterior este de până la aprox. 30 metri şi este 
afectat de obstacolele întâlnite în cale între senzor şi unitatea principală, în particular 
pereţi, tavane, uşi, ferestre, etc. 
 
REGLAREA CEASULUI 

1. În starea normală, ţineţi apăsat butonul TIME timp de 3 secunde pentru a accesa 
modul de reglare oră. 

2. Zona de afişare a elementului de reglare clipeşte. 
3. Secvenţa de reglare este An – MD/DM – lună – dată – 12/24 ore – oră -  minut – 

zonă de timp – Ieşire. 
4. În timpul setării, apăsaţi SUS sau JOS pentru reglare şi apăsaţi TIME pentru a 

confirma setarea. 
 
FIXAREA ALARMEI 

1. În starea normală, apăsaţi ALM timp de 3 secunde în modul de setare alarmă. 
Când afişează AL1, apăsaţi ALM pentru a intra în modul de reglare oră AL1. 
Când afişează AL2, apăsaţi ALM pentru a intra în modul de reglare oră AL2. 
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2. În starea de setare, elementul de reglare va clipi, apăsaţi ALM pentru a accesa 
următoarea setare. Secvenţa de setare este oră ALARMĂ – minut ALARMĂ – 
ieşire. 

3. În timpul setării, apăsaţi SUS sau JOS pentru reglare şi apăsaţi ALM pentru 
confirmarea setării. 

 
Informa ţii suplimentare 
● În starea normală, apăsaţi SUS pentru a porni/opri funcţia ALARMĂ, secvenţa este 

AL1 ON (Afişare ) – AL2 ON (Afişare ) – AL1 & AL2 ON (Afişare  şi ) – 
AL1&AL2 OFF. 

● Pentru a pune pe pauză alarma, apăsaţi butonul SNOOZE/LIGHT –  sau  şi 
ZZZ va începe să clipească pe ecran. Alarma va suna din nou după 5 minute. 
● Opriţi alarma activată prin apăsarea oricărei taste cu excepţia butonului 
SNOOZE/LIGHT – alarma se va repeta după 24 ore. 
● Schimbaţi programul alarmei prin programarea unei alarme noi. 
 

PROGNOZA METEO 

Dispozitivul este echipat cu o funcţie de prognoză meteo prin care principalii indicatori 
meteo sunt afişaţi grafic pe ecran; aceştia sunt valabili pentru o perioadă limitată în 
locaţia de instalare a dispozitivului. Prognoza meteo este valabilă pentru următoarele 12 
până la 24 ore. 
 
 

Tip prognoz ă meteo  Pictogramă prognoză meteo 

ÎNSORIT 

 

ÎNSORIT ŞI ÎNNORAT (PARŢIAL 
SOARE) 

 

ÎNNORAT 
 

PLOAIE 
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INDEXUL DE CONFORT 

Dispozitivul este echipat cu o funcţie de index de confort prin care nivelele de confort 
sunt afişate grafic pe ecran. 
 

NIVEL DE 
CONFORT 

PICTOGRAMĂ INTERVAL 
TEMPERATURĂ 

INTERVAL 
UMIDITATE 

USCAT 

 

Între -5°C şi +50°C Sub 40% 

CONFORT 

 

Între +20°C şi +28°C Între 40% şi 70% 

UMEZEALĂ 

 

Între -5°C şi +50°C Peste 70% 

FĂRĂ INDICAŢIE - Sub 20°C sau peste 
28°C 

Sub 40% sau peste 
70% 

 
 
INDICATOR DE TREND INTERIOR/EXTERIOR 
 
Dispozitivul este echipat cu un indicator de trend de temperatură şi umiditate interioară / 
exterioară. 
 

 
în creştere    stabil    în scădere 
 
Informa ţii suplimentare: 
● Indicatorul de trend de temperatură se bazează pe diferenţele dintre o temperatură 
înregistrată şi temperatura curentă. Când temperatura curentă este cel puţin cu 1°C mai 
mare decât cea înregistrată anterior, săgeata se va orienta în sus, iar temperatura 
curentă devine cea înregistrată. 
● Dacă temperatura este cu cel puţin 1°C mai mică decât valoarea înregistrată, săgeata 
se va orienta în jos, iar temperatura curentă devine cea înregistrată. În toate celelalte 
cazuri, săgeata va fi dreaptă. 
● Indicatoru de trend de umiditate se bazează pe diferenţa dintre umiditatea înregistrată 
anterior şi umiditatea curentă. Când umiditatea curentă este cu cel puţin 3% mai mare 
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decât cea înregistrată anterior, săgeata se va orienta în sus, iar umiditatea curentă 
devine cea înregistrată. 
● Dacă umiditatea este cu cel puţin 3% mai mică decât valoarea înregistrată anterior, 
săgeata se va orienta în jos, iar umiditatea curentă devine cea înregistrată. În toate 
celelalte cazuri, săgeata va fi dreaptă. 
● Indicatorul de trend de presiune se bazează pe diferenţa dintre presiunea înregistrată 
şi presiunea curentă. Când presiunea curentă este cu cel puţin 2mb mai mare decât 
cea înregistrată, săgeata se va orienta în sus, iar presiunea curentă devine cea 
înregistrată. 
● Dacă presiunea este cu cel puţin 2mb mai mică decât valoarea înregistrată, săgeata 
se va orienta în jos, iar presiunea curentă devine cea înregistrată. În toate celelalte 
cazuri, săgeata va fi dreaptă. 
 
FUNCŢIA DE PRESIUNE ATMOSFERICĂ 
Dispozitivul este echipat cu o funcţie de presiune atmosferică, prin care valoarea 
presiunii atmosferice şi valoarea presiunii atmosferice istorice sunt afişate pe ecran. 
● Intervalul de presiune atmosferică: 800 mb – 1100 mb 
● După pornire, ţineţi butonul SUS apăsat timp de 3 secunde în modul de testare 
presiune. Apăsarea altei taste este fără rost. Resetaţi pentru revenirea la starea 
normală. Când are loc testarea presiunii, se aude un sunet BI. Unitatea de măsură este 
hPa/mb. 
● În starea normală, ţineţi butonul SUS apăsat 3 secunde pentru a schimba unitatea de 
măsură înmb, Hpa/inHg. (comutare C/F în acelaşi timp). 
● Valoarea istorică a presiunii atmosferice înregistrate. Graficul de presiune atmosferică 
indică înregistrarea din ultimele 12 ore. 
 
INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA DISPOZITIVULUI 
Dispozitivul reprezintă un produs de precizie care beneficiază de ultimele tehnologii din 
domeniu şi necesită prin urmare un mod de utilizare adecvat. 
● Protejaţi dispozitivul de lovituri şi de pericolul scăpării pe jos. 
● Nu faceţi uz de forţă când manevraţi dispozitivul. 
● Protejaţi dispozitivul de temperaturi extreme şi de expunerea directă la soare. 
● Nu dezasamblaţi dispozitivul, nu efectuaţi de unul singur reparaţii ale dispozitivului.  
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SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Temperatură de utilizare    0- +45 °C 
 
Interval de măsurare temperatură  
-Temperatură interioară     0- +50°C 
- Temperatură exterioară     -20 - +60°C 
Precizie măsurare temperatură    +/- 1,5°C 
Interval de măsurare umiditate    20-99% RV 
Precizie de măsurare temperatură   +/-5% RV 
Durata alarmei      1 minut 
Frecvenţa RF      433 MHz 
Interval de transmisie     până la 30 m în spaţiu deschis 
 
Sursa de alimentare: 
Unitatea principală     3 baterii de 1,5 V tip AAA + Adaptor  

alimentare DC 4,5 V, 150 mA (adaptorul 
este inclus) 

Senzor exterior      2 baterii de 1,5 V de tip AAA 
 
Dimensiuni şi greutate: 
Unitatea principală      13,6 x 16,1 x 3 cm, 467 g 
Senzor exterior      9,5 x 6 x 3 cm, 60 g 
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INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ A MATERIALELOR 
AMBALAJELOR FOLOSITE 

 
Scoateţi din uz materialele folosite la ambalaj prin intermediul unui centru public de 
procesare a deşeurilor. 
 

SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

 

 
Semnificaţia acestui simbol de pe produs, accesoriile sale sau ambalaj indică faptul că 
produsul nu poate fi tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm scoateţi din uz acest 
produs prin centrul de colectare local, autorizat în reciclarea deşeurilor provenite de la 
echipamentele electrice şi electronice. Alternativ, în anumite state din Uniunea 
Europeană sau alte state Europene, puteţi returna produsul dvs. la distribuitorul local 
când achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs 
va ajuta la protejarea resurselor naturale valoroase şi la prevenirea impactului negativ 
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane, care pot fi cauzate de scoaterea din uz 
neadecvată a deşeurilor. Vă rugăm solicitaţi autorităţilor dvs. locale sau celui mai 
apropiat centru de colectare a deşeurilor detalii suplimentare. Scoaterea din uz 
inadecvată a acestui tip de deşeuri poate face obiectul incidenţei reglementărilor 
naţionale în vigoare. 
 
Pentru companiile din Uniunea European ă 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiiile 
necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs. 
 
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Eur opene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre 
metoda corectă de scoatere din uz de la autorităţile locale guvernamentale sau de la 
distribuitorul dvs. local. 
 
FAST CR, a.s. declară că SWS 260 este conform cu cerinţele de bază şi alte prevederi 
relevante ale directive 1999/5/ES. Dispozitivul poate fi operat în UE fără restricţie. 
Declaraţia de conformitate reprezintă parte a manualului de utilizare sau poate fi 
regăsită pe website-ul www.sencor.eu. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm cu această ocazie dreptul de a face astfel de modificări. 
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CONDIŢII DE GARANŢIE 

Cardul de garanţie nu reprezintă parte din ambalajul dispozitivului. 
Produsul este garantat pentru o perioadă de 24 luni de la data achiziţiei de către 
cumpărătorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. Garanţia priveşte doar 
bunurile clientului utilizate în scopuri casnice. Cererea de service poate fi depusă fie la 
magazinul distribuitorului de unde a fost cumpărat produsul, fie la centrele de service 
autorizate menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să emită cererea de service 
imediat ce au apărut defectele, însă obligatoriu până la finalul perioadei de garanţie. 
Utilizatorul final este obligat să coopereze în constatarea defectelor pretinse. Va fi 
acceptat doar un produs complet şi curat (conform standardelor igienice). În cazul unei 
pretenţii de garanţie eligibile, perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de la 
data depunerii cererii şi până la data preluării produsului de către utilizatorul final, sau 
până la data la care utilizatorul final este obligat să îl preia. Pentru a beneficia de 
service în temeiul prezentei garanţii, utilizatorul final este obligat să însoţească cererea 
de următoarele documente complete: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de 
instalare. 
 
Prezenta garan ţie este nul ă în urm ătoarele cazuri: 
■ Defecte care au existat la momentul vânzării şi de care s-a ştiut. 
■ Uzură sau deteriorare cauzate de utilizarea obişnuită. 
■ Produsul a fost deteriorat de instalarea neprofesională sau greşită, utilizat în 
neconcordanţă cu manualul aplicabil, utilizat în neconcordanţă cu legislaţia adoptată şi 
procesele obişnuite de utilizare, sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost 
prevăzut. 
■ Produsul a fost deteriorat în urma întreţinerii neadecvate sau insuficiente. 
■ Produsul a fost afectat de murdărie, situaţii de forţă majoră (dezastre naturale, 
incendii, şi inundaţii). 
■ Defecte de funcţionalitate cauzate de puterea slabă a semnalului, interferenţei 
electromagnetice, etc. 
■ Produsul a fost deteriorat mecanic (de ex. buton rupt, cădere) 
■ Deteriorare cauzată de utilizarea de materiale neadecvate, consumabile, baterii sau 
alte condiţii de lucru impropri (de ex. temperaturi ridicate, umiditate ridicată, cutremur, 
etc.) 
■ Reparaţiile, modificările sau alte acţiuni efectuate de personal neautorizat. 
■ Utilizatorul final nu a făcut dovada dreptului de garanţie (data şi locul de achiziţie). 
■ Datele de pe documentele prezentate diferă faţă de datele de pe produse. 
■ Cazuri când produsul pretins a fi în garanţie nu poate fi identificat conform 
documentelor prezentate (de ex. seria numerică sau timbrul de garanţie au fost 
deteriorate). 
Centre de service autorizate 
Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate privind centrele de service autorizate. 


