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ÚVOD

VNÚTORNÁ TEPLOTA 

RESET

LED 
INDI-

KÁTOR 

RESET

STOJAN

ČAS SIGNÁL/HODINY MINÚTY

DVIERKA PRIESTORU NA BATÉRIE
OPAKOVANÉ 
BUDENIE/TLMENIE 
JASU

SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY 

SIEŤOVÝ ADAPTÉR JE 
SÚČASŤOU PRÍSLUŠENSTVA

PRIPOJTE ZÁSTRČKU 
SIEŤOVÉHO ADAPTÉRA

VLOŽTE 3 ZÁLOŽNÉ 
BATÉRIE AAA

VLOŽTE 
2 BATÉRIE AAA 

KANÁL 1

KANÁL 2

KANÁL 3

BUDÍK 2 BUDÍK 1ZAPNUTIE/
VYPNUTIE BUDÍKA

IKONA SIGNÁLU DCF 
VONKAJŠIA TEPLOTA

Poznámka:
Budík môže prijímať teplotu iba z jedného vonkajšieho snímača.
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VPLYV PROSTREDIA NA PRÍJEM SIGNÁLU
Váš rádiom riadený budík získava presný čas využitím bezdrôtovej technológie. Rovnako ako pri iných 
bezdrôtových zariadeniach môže byť schopnosť príjmu ovplyvnená okrem iného nasledujúcimi 
okolnosťami:

● Dlhá prenosová vzdialenosť 
● Blízkosť hôr a údolí
● Blízkosť vysokých budov
● Blízkosť železnice, vysokonapäťových káblov a pod. 
● Blízkosť diaľnice, letiska a pod.
● Blízkosť staveniska
● Umiestnenie vnútri betónových budov
● Blízkosť elektrických spotrebičov
● Blízkosť počítačov a televízorov
● Umiestnenie vnútri pohybujúcich sa vozidiel
● Blízkosť kovových konštrukcií

Umiestnite budík v mieste s optimálnym signálom, t. j. v blízkosti okna a v dostatočnej vzdialenosti od 
kovových povrchov alebo elektrických zariadení. 

RÝCHLE NASTAVENIE 
Aby bol príjem rádiového riadiaceho signálu čo najlepší, umiestnite budík vo vzdialenosti aspoň 1 m 
od sieťovej zásuvky alebo sieťového adaptéra. 

Krok 1 Pripojte sieťový (AC/DC) adaptér do sieťovej zásuvky v domácnosti. Potom pripojte napájací 
konektor k zadnej časti prístroja.  

Krok 2 Posunutím otvorte kryt priestoru na batérie v zadnej časti teplomera a potom vložte do 
priestoru na batérie v zadnej časti teplomera 3 batérie AAA (nie sú súčasťou príslušenstva) tak, aby 
bola dodržaná správna polarita +/- vnútri priestoru na batérie. Vráťte späť kryt priestoru na batérie. 

Krok 3 Umiestnite teplomer a bezdrôtový snímač vedľa seba. Posunutím otvorte kryt priestoru na 
batérie v zadnej časti vášho bezdrôtového vonkajšieho snímača.  Zaistite, aby bol volič kanálov 
nastavený do polohy 1 (horná poloha) a potom vložte do jeho zadnej časti 2 batérie AAA (nie sú 
súčasťou príslušenstva).  Vráťte späť kryt priestoru na batérie. Váš teplomer začne za niekoľko 
sekúnd prijímať dátový signál z vonkajšieho snímača. Potom umiestnite vonkajší snímač na suché 
a tienisté miesto vo vonkajšom prostredí.  

Krok 4 Odlúpte ochranný štítok v prednej časti. Teplomer je pripravený na prevádzku. 

Krok 5 Hneď ako teplomer prijme údaje o vonkajšej teplote, spustí vyhľadávanie signálu DCF. To 
môže trvať celú noc. Ak teplomer signál DCF v priebehu dňa nezachytí, nastavte hodiny ručne.

Poznámka: 
Uvedomte si, prosím, že vonkajší snímač podporuje v otvorenom priestore bez prekážok prenos 
do vzdialenosti 50 m. Skutočný dosah prenosu sa bude líšiť v závislosti od cesty signálu. Každá 
prekážka (strecha, steny, podlahy, stropy, statné stromy a pod.) v skutočnosti znižuje dosah prenosu 
signálu na polovicu. 
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Pripevnite držiak k dolnej časti vonkajšieho vysielača pre postavenie na stôl alebo ho pripevnite 
k zadnej časti 
vysielača pre montáž na stenu.

Poznámky: 
Počas príjmu časového signálu DCF nebude teplomer merať teplotu.  Nastaví sa nízky jas, ktorý sa 
obnoví na vysoký jas až po automatickom príjme. Po prvej inštalácii sa meranie teploty ustáli 
a spresní v priebehu približne 30 minút. 

Záložné batérie
Ak dôjde k odpojeniu sieťového napájania, bude sa budík napájať z batérií, aby sa nestratil čas hodín 
a čas budíka. Ak sa prístroj napája iba zo záložných batérií, je LED displej vypnutý. 

Spustenie príjmu signálu a zobrazenie intenzity signálu

1. Po tom, čo váš teplomer prijme údaje o vonkajšej teplote, spustí príjem signálu DCF.  Ikona 
bude blikať. Na displeji sa zobrazí . 

2. Ak je detegovaný silný signál DCF, zobrazia sa na displeji 3 pruhy . V prípade detekcie 

slabého alebo žiadneho signálu DCF sa na displeji zobrazí 1 pruh  alebo . 
Na zlepšenie príjmu budete musieť umiestniť budík na iné miesto, alebo odpojiť napájací konektor 
na opätovné spustenie príjmu. Počas príjmu sa môže intenzita signálu meniť v rozsahu 1 pruh – 
2 pruhy – 3 pruhy. To je v poriadku, pretože budík súčasne deteguje signál DCF i ďalšie vzduchom 
šírené signály.

3. Ak budík nezachytí časový signál DCF do 21 minút, zastaví vyhľadávanie signálu DCF. 
4. Počas príjmu signálu môžete raz stlačiť tlačidlo TIME na prechod k normálnemu zobrazeniu času. 

Opätovným stlačením tlačidla WAVE/HR sa obnoví režim príjmu signálu a indikácia intenzity 
signálu.

Úspešný a neúspešný príjem

  V prípade úspešného príjmu sa ikona zastaví (prestane blikať).

  V prípade neúspešného príjmu ikona zmizne.
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Automatický a ručný príjem signálu
Stanica spustí automatický príjem signálu každý deň v časoch 1:00, 2:00 a 3:00. Ak sa v čase 3:00 
nepodarí prijať signál DCF, spustí sa príjem v čase 4:00. Ak sa príjem opäť nepodarí, spustí sa znovu 
o 5:00. Ak sa príjem opäť nepodarí, spustí sa automatický príjem znovu v čase 1:00 nasledujúceho 
dňa.
Ručný príjem: stlačte kedykoľvek raz tlačidlo WAVE/HR na spustenie ručného príjmu časového 

signálu DCF. LED displej so zobrazením času sa prepne do režimu príjmu rádiového signálu . 

Nastavenie času 
Stlačte a podržte tlačidlo TIME a súčasne stláčajte tlačidlo WAVE/HR na nastavenie hodín.
Stlačte a podržte tlačidlo TIME a súčasne stláčajte tlačidlo MIN na nastavenie minút.

Nastavenie času budíka 1 (Alarm 1) 
Stlačte a podržte tlačidlo ALM 1 a súčasne stláčajte tlačidlo WAVE/HR na nastavenie hodín.
Stlačte a podržte tlačidlo ALM 1 a súčasne stláčajte tlačidlo MIN na nastavenie minút.

Nastavenie času budíka 2 (Alarm 2) 
Stlačte a podržte tlačidlo ALM 2 a súčasne stláčajte tlačidlo WAVE/HR na nastavenie hodín.
Stlačte a podržte tlačidlo ALM 2 a súčasne stláčajte tlačidlo MIN na nastavenie minút.

Zapnutie/Vypnutie budíka 1 (Alarm 1) alebo budíka 2 (Alarm 2)
Na zapnutie iba budíka 1 (Alarm 1) stlačte tlačidlo ALM – rozsvieti sa LED indikátor ALM 1 v ľavej 
hornej časti hodinových číslic. 

Na zapnutie iba budíka 2 (Alarm 2) stlačte znovu tlačidlo ALM – rozsvieti sa LED indikátor ALM 2 
v ľavej dolnej časti hodinových číslic. 

Na zapnutie oboch budíkov (Alarm 1 aj 2) stlačte znovu tlačidlo ALM – rozsvietia sa LED indikátory 
ALM 1 a ALM 2.
Na trvalú deaktiváciu oboch budíkov (Alarm 1 a 2) stlačte znovu tlačidlo ALM – oba LED indikátory, 
ALM 1 aj ALM 2, zhasnú.

Používanie opakovaného budenia (snooze) 
Hneď ako sa dosiahne čas nastavený pre budík 1 (Alarm 1) alebo budík 2 (Alarm 2), začne budík 
pípať a LED indikátor ALM 1 alebo ALM 2 bude blikať. Stlačte raz tlačidlo SNOOZE – zvuk budíka 
sa vypne, no LED indikátory ALM 1 alebo ALM 2 budú aj naďalej blikať. Budík zazvoní znovu v čase 
nastavenom pre trvanie opakovaného budenia.

Vypnutie budíka 
Hneď ako sa dosiahne čas nastavený pre budík 1 (Alarm 1) alebo budík 2 (Alarm 2), začne budík 
pípať a LED indikátor ALM 1 alebo ALM 2 bude blikať. Stlačte tlačidlo ALM 1 alebo ALM 2 – zvuk 
budíka sa vypne a LED indikátor ALM 1 alebo ALM 2 prestane blikať. Budík 1 (Alarm 1) alebo budík 2 
(Alarm 2) sa znovu aktivujú v rovnakom čase nasledujúceho dňa.
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Nastavenie intervalu opakovaného budenia (snooze) (5 až 60 minút)
Stlačte a podržte tlačidlo SNOOZE – na časovom displeji sa zobrazí „05“ (východiskový interval 
opakovaného budenia). Potom stlačením tlačidla MINUTE nastavte požadovaný časový interval 
opakovaného budenia.

Voľba časového pásma 
Stlačte súčasne tlačidlá TIME a SNOOZE – časový displej sa zmení na hodnotu „01“. Uvoľnite tlačidlo 
SNOOZE a stláčajte tlačidlo TIME; potom stlačte tlačidlo MIN na nastavenie časového pásma:

 „00“ = GMT (greenwichský čas) + 0 hodín (napr. Veľká Británia)
 „01“ = GMT (greenwichský čas) + 1 hodina (stredoeurópsky čas – napr. Nemecko)
 „02“ = GMT (greenwichský čas) + 2 hodiny (východoeurópsky čas – napr. Fínsko)

Používanie regulácie jasu (Hi-Lo)
Pre nastavenie jasu LED displeja na príjemnú úroveň na zobrazenie za tmy stlačte tlačidlo SNOOZE.

Ak sa stratí vonkajšia teplota
Ak číslice na zobrazenie vonkajšej teploty ukazujú „—“, došlo k prerušeniu alebo ukončeniu 
bezdrôtového prenosu. Stlačte tlačidlo RESET na vonkajšom vysielači. Ak sa aj naďalej stráca 
zobrazenie vonkajšej teploty, skúste umiestniť vysielač na iné miesto; skúšajte to tak dlho, kým 
nebude prenos teplotných údajov plynulý. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Stlačte tlačidlo RESET na teplomere a potom stlačte tlačidlo RESET na vonkajšom vysielači. Hneď 
ako to urobíte, resetuje sa budík na východiskové hodnoty nastavenia a bude ho nutné znovu 
aktualizovať časovým signálom DCF.

Starostlivosť o váš budík
1. Nevystavujte budík extrémnym teplotám, pôsobeniu vody alebo priameho slnečného svetla.
2. Vyvarujte sa kontaktu s korozívnymi materiálmi.
3. Nevystavujte budík pôsobeniu nadmernej sily, prachu alebo vlhkosti.
4. Neotvárajte vnútorné puzdro a nezasahujte do žiadnych komponentov tohto budíka.
5. Nepripájajte prístroj k žiadnym iným sieťovým (AC/AC alebo AC/DC) adaptérom s nesprávnymi 

špecifi káciami alebo napätím.
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Hodiny riadené DCF signálom
Čas trvania budíka: 5 minút
Čas trvania opakovaného budenia: 5 až 60 minút

Prevádzková teplota:  0 °C až +45 °C 

Rozsah merania teploty:
Vnútorná: 0 °C až +45 °C 
  (na displeji sa v prípade prekročenia rozsahu 

zobrazuje HH.H / LL.L) 
Vonkajšia: -40 °C až +70 °C 
Presnosť merania: +/-1 °C
  (na displeji sa v prípade prekročenia rozsahu 

zobrazuje HH.H / LL.L)
Rozlíšenie teploty: 1 °C
Prenosová frekvencia: 433 MHz.
Dosah vysielania: až 50 m vo voľnom priestore
Napájanie 
Hlavná jednotka: adaptér 4,5 V, 200 mA
Záloha napájania: 3× 1,5 V typ AAA
Vonkajší snímač: 2× 1,5 V typ AAA
Rozmery a hmotnosť hlavnej jednotky: 285 × 75 × 55 mm/250 g (bez batérií)
Rozmery a hmotnosť vonkajšieho snímača: 50 × 115 × 35 mm/45 g (bez batérií)

 Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SWS 211 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími 
príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ.
Vyhlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo je možné ho nájsť na webových stránkach 
www.sencor.sk.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na 
správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. 
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete 
vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 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 výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si 
potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho 
predajcu.

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

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s. Revision 09/2013
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SK   Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje 

ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné 

domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého 

bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez 

zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je 

povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma 

iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie 

sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku 

kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva 

reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:
 chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;

 opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;

 poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v  rozpore s návodom na 

použitie s  platnými právnymi predpismi a  všeobecne známymi a  obvyklými spôsobmi používania, v  dôsledku 

použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

 poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;

 poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a  zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, 

vniknutie vody);

 chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;

 mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);

 poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými 

prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);

 poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou 

(servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv ( kedy a kde reklamovaný 

výrobok zakúpil);

 prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;

 prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s  výrobkom uvedeným v  dokladoch, ktorými kupujúci 

preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované 

údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK: 
FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; teľ: 02 49 1058 53-54
Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.
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