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Uwaga:
Budzik może pobierać dane o temperaturze tylko z jednego czujnika zewnętrznego.
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WPŁYW OTOCZENIA NA ODBIÓR SYGNAŁU
Sterowany radiowo budzik uzyskuje dokładne dane o czasie z wykorzystaniem technologii 
bezprzewodowej. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych możliwość odbioru 
sygnału może być uwarunkowana poniższymi okolicznościami:

● Długa odległość transmisyjna 
● Bliskość gór i dolin
● Bliskość wysokich zabudowań
● Bliskość przejazdów kolejowych, przewodów wysokiego napięcia itp. 
● Bliskość autostrad, lotnisk itp.
● Bliskość placów budowy
● Lokalizacja wewnątrz budynków betonowych
● Bliskość urządzeń elektrycznych
● Bliskość komputerów i telewizorów
● Lokalizacja wewnątrz poruszających się pojazdów
● Bliskość konstrukcji metalowych

Budzik należy umieścić w miejscu z optymalnym sygnałem, tj. w pobliżu okna i w dostatecznej 
odległości od powierzchni metalowych lub urządzeń elektrycznych. 

SZYBKIE USTAWIENIA 
Aby odbiór sygnału radiowego był jak najlepszy, należy umieścić budzik w odległości co najmniej 1 m 
od gniazdka sieciowego lub adaptera sieciowego. 

Krok 1 Podłącz adapter sieciowy (AC/DC) do domowego gniazdka sieciowego. Następnie podłącz 
złącze zasilające do tylnej części urządzenia.  

Krok 2 Przesuń i otwórz pokrywę zasobnika na baterie znajdującego się w tylnej części termometru 
i włóż do zasobnika 3 baterie typu AAA (nie wchodzą w skład zestawu) przestrzegając należytej 
biegunowości +/- oznaczonej w zasobniku na baterie.  Załóż z powrotem pokrywkę zasobnika na 
baterie. 

Krok 3 Umieść termometr i czujnik bezprzewodowy obok siebie.  Poprzez przesunięcie pokrywy 
otwórz zasobnik na baterie w tylnej części bezprzewodowego czujnika zewnętrznego.  Zadbaj o to, 
aby przełącznik kanałów był ustawiony w pozycji 1 (pozycja górna), a następnie włóż do jego tylnej 
części 2 baterie AAA  (nie wchodzą w skład zestawu).  Załóż z powrotem pokrywkę zasobnika na 
baterie. Termometr zacznie w ciągu kilku sekund odbierać sygnał z czujnika zewnętrznego.  Następnie 
umieść czujnik zewnętrzny w suchym, zacienionym miejscu na zewnątrz.    

Krok 4 Zdejmij etykietę ochronną znajdującą się z przodu urządzenia. Termometr jest przygotowany 
do pracy. 

Krok 5 Kiedy termometr przyjmie dane o temperaturze zewnętrznej, rozpocznie wyszukiwanie sygnału 
DCF. Proces ten może trwać całą noc. Jeśli termometr nie odbierze w ciągu dnia sygnału DCF, należy 
nastawić zegar ręcznie.

Uwaga: 
Czujnik zewnętrzny umożliwia transmisję sygnału w przestrzeni otwartej, na której nie ma przeszkód 
na odległość do 50 m. Rzeczywisty zasięg transmisji będzie się różnić w zależności od drogi 
sygnału. Każda przeszkoda (dach, ściany, podłogi, sufi ty, wysokie drzewa itp.) zmniejsza zasięg 
transmisji sygnału o połowę. 
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Przymocuj uchwyt do dolnej części nadajnika zewnętrznego, aby postawić go na stole lub przymocuj 
go do tylnej części 
nadajnika, aby zamontować go na ścianie.

Uwagi: 
Podczas odbioru sygnału czasowego DCF termometr nie dokonuje pomiarów temperatury.  
Zostanie ustawiona niska jasność. Wysoka jasność zostanie odnowiona po realizacji 
automatycznego odbioru.  Po pierwszej instalacji pomiar temperatury się ustali i uściśli w przeciągu 
ok. 30 minut. 

Baterie zapasowe
Jeśli dojdzie do przerwy w dostawie zasilania sieciowego, budzik będzie zasilany z baterii tak, aby 
nie doszło do utraty danych czasowych i danych wprowadzonych do budzika. Jeśli urządzenie jest 
zasilane wyłącznie za pomocą baterii zapasowych, wyświetlacz LED będzie wyłączony. 

Uruchomienie odbioru sygnału i wyświetlenie informacji o intensywności sygnału
1. Po przyjęciu danych o temperaturze zewnętrznej przez termometr rozpocznie się odbiór sygnału DCF. 

 Ikona zacznie pulsować. Na wyświetlaczu pojawi się . 

2. Jeśli został wykryty silny sygnał DCF, na wyświetlaczu pokażą się 3 paski . W przypadku 

wykrycia słabego sygnału lub braku sygnału DCF na wyświetlaczu pokaże się 1 pasek  

lub . Aby poprawić jakość odbioru sygnału, przemieść budzik na inne miejsce lub odłącz 
zasilacz, aby ponownie uruchomić odbiór. Podczas odbioru sygnału jego intensywność może 
się zmieniać w zakresie 1 pasek - 2 paski - 3 paski. Jest to zjawisko normalne, ponieważ budzik 
równocześnie wykrywa sygnał DCF i inne sygnały przenoszone drogą powietrzną.

3. Jeśli budzik nie wykryje sygnału czasowego DCF w ciągu 21 minut, wyszukiwanie tego sygnału 
zostanie zatrzymane. 

4. Podczas odbioru sygnału można wcisnąć jednokrotnie przycisk TIME, aby przejść do normalnego 
trybu wyświetlania czasu. Po ponownym wciśnięciu przycisku WAVE/HR dojdzie do odnowienia 
trybu odbioru sygnału i wskazywania intensywności sygnału.

Pomyślny i niepomyślny odbiór

  w przypadku pomyślnego odbioru ikona zatrzyma się (przestanie pulsować).

  w przypadku niepomyślnego odbioru ikona zniknie.
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Automatyczny i ręczny odbiór sygnału
Stacja uruchamia automatyczny odbiór sygnału codziennie w godzinach 1:00, 2:00 i 3:00. Jeśli 
o godzinie 3:00 nie uda się odebrać sygnału DCF, jego odbiór uruchomi się o godzinie 4:00. Jeśli 
ponownie nie uda się odebrać sygnału, próba zostanie ponowiona o godz. 5:00. Jeśli ponownie nie 
uda się odebrać sygnału, próba zostanie ponowiona o godz. 1:00 następnego dnia.
Odbiór ręczny: wciśnij w dowolnym momencie przycisk WAVE/HR, aby uruchomić ręczny odbiór 
sygnału czasowego DCF. Wyświetlacz LED pokazujący czas przełączy się na tryb  odbioru sygnału 

radiowego . 

Ustawienia czasu 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk TIME i jednocześnie wciskaj przycisk WAVE/HR, aby nastawić godzinę.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk TIME i jednocześnie wciskaj przycisk MIN, aby nastawić minuty.

Ustawienia czasu budzika 1 (Alarm 1)  
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ALM 1  i jednocześnie wciskaj przycisk WAVE/HR, aby nastawić 
godzinę.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ALM 1 i jednocześnie wciskaj przycisk MIN, aby nastawić minuty.

Ustawienia czasu budzika 2 (Alarm 2) 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ALM 2  i jednocześnie wciskaj przycisk WAVE/HR, aby nastawić 
godzinę.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ALM 2 i jednocześnie wciskaj przycisk MIN, aby nastawić minuty.

Włączanie/Wyłączanie budzika 1 (Alarm 1) lub budzika 2 (Alarm 2)
Aby włączyć tylko budzik 1 (Alarm 1), wciśnij przycisk ALM - zacznie się świecić wskaźnik LED ALM 1 
w lewej górnej części cyfr zegara. 

Aby włączyć tylko budzik 2 (Alarm 2), wciśnij ponownie przycisk ALM - zacznie się świecić wskaźnik 
LED ALM 2 w lewej dolnej części cyfr zegara. 

Aby włączyć oba budziki (Alarm 1 i 2), wciśnij ponownie przycisk ALM - zaczną się świecić wskaźniki 
LED ALM 1 i ALM 2.
Aby wyłączyć na stałe oba budziki (Alarm 1 i 2), wciśnij ponownie przycisk ALM - oba wskaźniki LED 
ALM 1 i ALM 2 zgasną.

Tryb ponownego budzenia (snooze)  
Kiedy zostanie osiągnięty czas nastawiony dla budzika 1 (Alarm 1) lub dla budzika 2 (Alarm 2), budzik 
zacznie dzwonić, a wskaźnik LED ALM 1 lub ALM 2 zacznie pulsować. Wciśnij raz na krótko przycisk 
SNOOZE - dźwięk budzika się wyłączy, a wskaźniki LED ALM 1 lub ALM 2 będą nadal pulsować. 
Budzik zadzwoni ponownie w ustawionym czasie ponownego budzenia.

Wyłączanie budzika  
Kiedy zostanie osiągnięty czas nastawiony dla budzika 1 (Alarm 1) lub dla budzika 2 (Alarm 2), budzik 
zacznie dzwonić, a wskaźnik LED ALM 1 lub ALM 2 zacznie pulsować. Wciśnij przycisk ALM 1 lub 
ALM 2 - dźwięk budzika się wyłączy, a wskaźnik LED ALM 1 lub ALM 2 przestanie pulsować. Budzik 1 
(Alarm 1) lub budzik 2 (Alarm 2) włączą się o tej samej porze następnego dnia.
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Ustawianie odstępu czasu do ponownego budzenia (snooze) (5 do 60 minut)
Wciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE - na wyświetlaczu pokaże się „05“ (wyjściowy odstęp czasu 
do ponownego budzenia). Następnie poprzez wciskanie przycisku MINUTE  ustaw odpowiedni odstęp 
czasowy do ponownego budzenia.

Wybór pasma czasowego  
Wciśnij równocześnie przyciski TIME i SNOOZE - wyświetlacz zmieni wartość na „01“. Zwolnij przycisk 
SNOOZE i wciskaj przycisk TIME; następnie wciśnij przycisk MIN, aby ustawić pasmo czasowe:

 „00“ = GMT (czas uniwersalny) + 0 godzin (np. Wielka Brytania)
 „01“ = GMT (czas uniwersalny) + 1 godzina (czas środkowoeuropejski - np. Niemcy)
 „02“ = GMT (czas uniwersalny) + 2 godziny (czas wschodnioeuropejski - np. Finlandia)

Regulacja jasności (Hi-Lo)
Aby ustawić jasność wyświetlacza LED na poziom odpowiedni do korzystania z budzika w ciemności, 
wciśnij przycisk SNOOZE.

Jeśli znikną wartości temperatury zewnętrznej
Jeśli zamiast cyfr wskazujących temperaturę zewnętrzną pojawia się symbol „—“, doszło do 
przerwy lub zakończenia bezprzewodowej transmisji sygnału. Wciśnij przycisk RESET na nadajniku 
zewnętrznym. Jeśli nadal dochodzi do znikania wartości temperatury zewnętrznej, umieść nadajnik 
w innym miejscu. Próbuj zmieniać lokalizację do momentu, kiedy transmisja wartości temperatury 
będzie płynna. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Wciśnij przycisk RESET na termometrze, a następnie przycisk RESET umieszczony na nadajniku 
zewnętrznym. W tym momencie budzik zostanie zresetowany do wyjściowych wartości ustawień 
i trzeba będzie ponownie zaktualizować sygnał czasowy DCF.

Konserwacja budzika
1. Budzika nie należy narażać na działanie wysokich temperatur, wody lub bezpośredniego 

promieniowania słonecznego.
2. Należy unikać kontaktu z materiałami korodującymi.
3. Urządzenia nie należy narażać na działanie nadmiernej siły, zapylenia lub wilgoci.
4. Nie należy otwierać wewnętrznej pokrywy i ingerować w części budzika.
5. Nie należy podłączać urządzenia do żadnych innych zasilaczy sieciowych (AC/AC lub AC/DC) 

z nieprawidłową specyfi kacją lub nieodpowiednim napięciem.
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DANE TECHNICZNE 
Zegar sterowany sygnałem DCF
Czas dzwonienia budzika: 5 minut
Czas trwania ponownego budzenia 5 do 60 minut

Temperatura pracy:  0 °C do + 45 °C 

Zakres pomiaru temperatury:
Wewnętrzna: 0 °C do +45 °C 
  (w razie przekroczenia zasięgu na wyświetlaczu 

zostanie pokazany komunikat HH.H / LL.L) 
Zewnętrzna: -40 °C do +70 °C 
Dokładność pomiarów: +/- 1°C
  (w razie przekroczenia zasięgu na wyświetlaczu 

zostanie pokazany komunikat HH.H / LL.L)
Rozdzielczość temperatury: 1 °C
Częstotliwość przenoszenia: 433 MHz
Zasięg czujnika: do 50 m w wolnej przestrzeni
Zasilanie 
Jednostka główna: zasilacz 4,5V, 200mA
Zapasowe zasilanie: 3 x 1,5V typ AA
Czujnik zewnętrzny 2 x 1,5V typ AAA
Wymiary i ciężar jednostki głównej: 285 x 75 x 55 mm/250 g (bez baterii)
Wymiary i ciężar zewnętrznego czujnika: 50 x 115 x 35mm/45 g (bez baterii)

 Fast ČR, a.s. poświadcza, że SWS 211 jest zgodne z wymaganiami podstawowymi i innymi 
wymaganiami określonymi w dyrektywie 1999/5/ES. Urządzenie można eksploatować bez 
dodatkowej koncesji w krajach UE.
Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji obsługi albo znaleźć ją można na stronach 
internetowych www.sencor.cz
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym 
odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych 
wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach 
państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt 
lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.
Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców 
naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej 
likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub 
najbliższe zakłady utylizacji.
Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami 
nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, 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 Państwo zlikwidować ten wyrób, 
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji 
od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

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

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s. Revision 09/2013
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PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 

tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa 

domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać 

w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić 

usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik 

jest zobowiązany do przedstawienia i  udokumentowania usterki. Tylko kompletne i  czyste produkty (zgodnie ze 

standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt 

serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas 

pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy 

stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest 

zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, 

certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;

 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;

 produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;

 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;

 produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o  charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);

 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;

 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);

 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, 

baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);

 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;

 użytkownik nie jest w  stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;

 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty 

zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie 

internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 
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