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LCD 
ekranas

Skylė prietaisui pakabinti

Maitinimo elementų skyrius

KAIP ĮDĖTI MAITINIMO ELEMENTUS
Pirmiausia įdėkite maitinimo elementus į lauko jutiklį, po to – į ter-
mometrą.
Atidarykite maitinimo elementų skyrelio dangtelį. Įdėkite 2 AAA tipo 
maitinimo elementus, palaikydami tinkamą poliškumą, kaip parodyta 
maitinimo elementų skyrelyje. 
Nenaudokite akumuliatorių.
Jei temperatūra nesiekia –10 °C, standartiniai maitinimo elementai 
netenka šiek tiek savo talpos, dėl ko mažėja radijo ryšio signalo 
perdavimo nuotolis. Galima naudoti ličio maitinimo elementus, 
tinkamus naudoti žiemą.
Įdėjus maitinimo elementus, termometras automatiškai nuskaitys 
aplinką, ieškodamas jutiklio signalo. Šiuo laikotarpiu nespauskite 
jokių mygtukų.

Pastaba:
Būtina kas 2 mėnesius tikrinti lauko jutiklio maitinimo elementus, 
kad būtų išvengta galimos elektrolito nuotėkio (dėl kintančių oro 
sąlygų) iš maitinimo elementų žalos.
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RANKINIS NUSTATYMAS
Įprastu rodymo režimu paspauskite ir palaikykite mygtuką 
„SET/°F/°C“ kelias sekundes, kad parodytumėte laiko nuostatas. 
Nustatomas skaitmuo pradeda mirksėti. Įveskite nuostatas 
paspausdami mygtuką „MIN/MAX/+“. Nustatymo seka: 12/24 
val. formatas  valandos  minutės. Patvirtinkite nuostatas, 
paspausdami mygtuką SET. 
Jei 20 sekundžių neatliksite jokios operacijos, bus automatiškai 
grąžintas įprastas laiko rodymo režimas.

TEMPERATŪRA
Patalpos temperatūra automatiškai pamatuojama per 
3–8 minutes nuo įjungimo. Paspauskite mygtuką „SET/°F/°C“, kad 
persijungtumėte tarp °C ir °F.
Paspauskite mygtuką „MIN/MAX/+“, kad parodytumėte patalpos 
ir lauko minimalios / maksimalios temperatūros įrašą. Šie rodikliai 
vidurnaktį visada ištrinami.

RANKINIS SIGNALO PRIĖMIMAS IŠ 
JUTIKLIO

Paspauskite ir palaikykite mygtuką „MIN/MAX/+“ kelias sekundes, 
kad užregistruotumėte naują lauko temperatūrą. Pradės mirksėti 
antenos piktograma. Užregistravus temperatūrą, antenos 
piktograma nustoja mirksėti.

JUTIKLIO IR PAGRINDINIO BLOKO 
ĮRENGINIO VIETOS

• Lauko jutiklį įrenkite taip, kad tarp jo ir pagrindinio bloko (imtuvo) 
nebūtų jokių kliūčių, pvz., durų, sienų ir baldų. Prieš fi ksuotai 
įrengdami lauko jutiklį, pirmiausia išbandykite veikimo nuotolį. 
Kiekviena pastato kliūtis mažina signalo perdavimo nuotolį. 
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Be to, signalą gali papildomai trukdyti perduoti smarkus snygis, 
lietus ar rūkas.

• Nepaisant to, kad lauko jutiklis yra atsparus atmosferos poveikiui, 
jį reikėtų įrengti atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ar 
sniego. Optimali lauko jutiklio įrengimo vieta – pavėsyje, pastato 
šiaurinėje pusėje, kur laisvai cirkuliuoja oras. 

• Galite padėti lauko jutiklį ant lygaus pagrindo arba sumontuoti 
jį vertikalioje padėtyje, naudodami komplekte esantį stovą. 
Įrengimui geriau naudoti ne vinį, o varžtą.

• Idealiu atveju rekomenduojama jutiklį įrengti virš dirvos, o ne virš 
asfalto, kadangi pastarasis gali paveikti matavimų tikslumą.

• Nemontuokite lauko jutiklio šalia šilumos šaltinių, pvz., kamine 
arba šalia kaitinimo elementų.

• Venkite tokių vietų, kurios kaupia saulės šviesą ir spinduliuoja 
šilumą, pvz., plieninių, mūrinių ar betoninių konstrukcijų, plytelių 
ar kiemų.

• Tarptautinė oro temperatūros tinkamo matavimo norma – 
1,25 metro virš žemės.

• Užtikrinkite, kad pagrindinis blokas būtų įrengtas veikimo nuotoliu 
nuo lauko jutiklio.

• Idealiu atveju pagrindinis blokas turi būti įrengiamas lauko jutiklio 
tiesioginio matomumo linijoje. Nedėkite pagrindinio bloko ant 
tokio paviršiaus, kuris skleidžia šilumą (pvz., šildymo kanalų 
ar kondicionierių) ir tokiose vietose, kuriose stebimi belaidžių 
įrenginių (pvz, belaidžių telefonų, belaidžių ausinių su mikrofonu, 
kūdikių stebėjimo įrangos ar kitų elektroninių įrenginių) trukdžiai.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Dingus lauko jutiklio signalui, atlikite atstatymo procedūrą, išimdami 
maitinimo elementus iš jutiklio ir termometro. Pirmiausia įdėkite 
maitinimo elementus į jutiklį, po to – į termometrą. Tada temperatūros 
informacija bus įkelta automatiškai. 
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TECHNINIAI DUOMENYS
Patalpos temperatūros intervalas: nuo -9 °C iki +50 °C

Lauko temperatūros intervalas: nuo -30 °C iki +55 °C

Matavimo tikslumas: ±1,5 °C

Lauko temperatūros tendencija

Minimalios ir maksimalios temperatūros įrašas

Galimybė prijungti tik vieną jutiklį

Perdavimo dažnis: 433 MHz

Veikimo nuotolis: iki 30 m atviroje vietoje, be elektromagnetinių 
trukdžių

Termometro maitinimo šaltinis: 2 x 1,5 V AAA tipo maitinimo 
elementai (komplekte nėra)

Termometro matmenys: 76 × 36 × 106 mm

Svoris: 75 g

Jutiklio maitinimo šaltinis: 2 x 1,5 V AAA tipo maitinimo elementai 
(komplekte nėra)

Jutiklio matmenys: 60 × 27 × 96 mm

Svoris: 53 g

Bendrovė „Fast ČR, a.s.“ pareiškia, kad SWS 25 (WBU, 
WGN, WS, BS) atitinka Direktyvos 1999/5/ES pagrindinius 
reikalavimus ir kitas taikomas sąlygas.  Prietaisą galima 
be jokių apribojimų naudoti visoje ES. Atitikties deklaracija 
pateikiama kartu su šiuo naudotojo vadovu arba ją galima 
rasti interneto svetainėje www.sencor.eu.
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PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMO 
INSTRUKCIJOS
Pristatykite pakavimo medžiagas į viešąjį atliekų surinkimo punktą.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ BUITINIŲ 
PRIETAISŲ UTILIZAVIMAS

Ant gaminio, jo priedo ar pakuotės pateiktas ženklas reiškia, 
kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atlie-
komis. Utilizuokite šį gaminį nugabendami jį į elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Kai kuriose 
Europos Sąjungos valstybėse ar kitose Europos šalyse gali 

būti numatyta pirkėjo teisė priduoti gaminius į vietinę parduotuvę, iš 
kurios perkamas analogiškas naujas gaminys. Tinkamai utilizuoda-
mi šį gaminį, padėsite taupyti vertingus išteklius ir išvengti galimo 
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netin-
kamai likviduojamos atliekos. Dėl papildomos informacijos kreipki-
tės į savo vietos savivaldybę ar artimiausią atliekų surinkimo centrą. 
Netinkamai išmetant šio tipo atliekas, gali būti taikomi nacionaliniai 
reglamentai dėl baudų skyrimo.

Europos Sąjungoje veikiančioms įmonėms
Jei pageidaujate utilizuoti elektrinį ar elektroninį įrenginį, dėl 
atitinkamos informacijos kreipkitės į savo pardavėją ar tiekėją.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Jei ketinate išmesti gaminį, dėl informacijos apie tinkamą utilizavimo 
metodą kreipkitės į vietinį vyriausybinį padalinį ar savo pardavėją.

Šis gaminys atitinka visus jam taikomus bazinius ES regla-
mentų reikalavimus.

Mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo keisti šio gaminio 
aprašomąjį tekstą, dizainą ir technines specifi kacijas.
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Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių nuo įsigijimo datos garantija. Garantija 

apsiriboja žemiau pateikiamomis sąlygomis. Garantija skirta tik gaminiams, 

skirtiems buitiniam naudojimui. Dėl garantinio remonto pirkėjas gali kreiptis į 

pardavėjo parduotuvę, kurioje gaminį pirko, arba į nurodytus įgaliotus techninės 

priežiūros centrus. Galutinis naudotojas įsipareigoja pateikti pretenziją nedelsiant 

po defekto atsiradimo, tačiau tik iki garantijos galiojimo periodo pabaigos. Galutinis 

naudotojas įsipareigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio defektus, dėl kurių 

pateikia pretenziją. Priimtas bus tik pilnai sukomplektuotas ir švarus (pagal 

higienos standartus) gaminys. Jei pretenzija dėl garantinio remonto bus pagrįsta, 

gaminio garantijos galiojimo periodas bus prailgintas atitinkamai periodu nuo 

pretenzijos pateikimo datos iki galutinis naudotojas pasiims sutaisytą gaminį arba 

iki datos, kada galutinis naudotojas turėtų pasiimti sutaisytą gaminį. Norėdamas 

gauti garantinio remonto paslaugas, galutinis naudotojas turi patvirtinti pretenziją 

pilnai užpildytais sekančiais dokumentais: pirkimo kvitu, garantiniu talonu, 

instaliavimo sertifikatu…

Garantija netaikoma:
 Nukainotoms (brokuotoms) prekėms.

 Įprastinai susidėvinčioms gaminio dalims

 Gedimams, atsiradusiems neprofesionaliai ar neteisingai gaminį instaliavus, 

nesilaikant gaminio naudojimo instrukcijų, naudojant gaminį ne pagal 

įstatymų numatytus standartus ar įprastinius tokio tipo gaminių naudojimo 

procesus, naudojant gaminį kitai paskirčiai nei numatyta.

 Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamos ar nepakankamos gaminio 

priežiūros.

 Gedimams, atsiradusiems dėl purvo, nenugalimos jėgos aplinkybių (stichinių 

nelaimių, gaisro, potvynio,…).

 Gedimams, atsiradusiems dėl prastos kokybės signalo, elektromagnetinio 

lauko trikdžių ir kt.

 Radus mechaninių pažeidimų (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimo požymiai…).

 Gedimams, atsiradusiems naudojant gaminį su netinkamomis laikmenomis, 

jungiant prie netinkamų tinklų, dedant į gaminį netinkamus maitinimo 

šaltinius (baterijas) ar dėl bet kokių kitų netinkamų naudojimo sąlygų (pvz. 

aukštos temperatūros, didelės drėgmės, žemės drebėjimų…).



 Nustačius, kad gaminys taisytas, modifikuotas ar ardytas neįgaliotų tai daryti 

asmenų.

 Jei galutinis naudotojas neturi visų reikalingų dokumentų, įrodančių jo teisę 

į garantinį remontą (pvz. dokumento, kur būtų nurodytas gaminio įsigijimo 

laikas ir vieta).

 Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi nuo datos ant gaminio.

Uab „Senuku Prekybos Centras“ Garantinis Servisas Jonavos G. 62, Lt-44192, 

Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 212 146, Tex.: +370 37 212 165, garrem@senukai.lt, www.senukai.lt


