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TERMOMETR BEZPRZEWODOWY

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU / Z TYŁU
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LCD 
wyświetlacz

Otwór do zawieszania

Zasobnik na baterie

WKŁADANIE BATERII
Najpierw włóż baterie do zewnętrznego czujnika, a następnie do 
termometru.
Otwórz pokrywkę zasobnika na baterie. Włóż 2 baterie AAA tak, aby 
była zachowana prawidłowa biegunowość pokazana w zasobniku 
na baterie. 
Nie używaj akumulatorów do ładowania.
Przy temperaturze poniżej –10°C zwykłe baterie tracą na pojemności, 
przez co obniża się zakres nadawania sygnału radiowego. Można 
skorzystać z baterii litowych, które są odpowiednie do eksploatacji 
zimą.

Po włożeniu baterii rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie 
sygnału z czujnika. W tym czasie nie należy wciskać żadnego 
przycisku.

Uwaga:
Baterie w czujniku zewnętrznym należy sprawdzić raz na 2 miesiące, 
aby zapobiec uszkodzeniu czujnika na skutek ewentualnego 
wycieku elektrolitu z baterii spowodowanego zmianą warunków 
atmosferycznych.
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RĘCZNE USTAWIANIE
W normalnym trybie wyświetlania wciśnij na kilka sekund przycisk 
„SET/°F/°C“, aby otworzyć ustawienia czasu. Ustawiana cyfra 
zacznie pulsować. Dokonaj ustawień poprzez wciśnięcie przycisku 
„MIN/MAX/+“. Kolejność ustawień to 12/24 godzin  godziny  
minuty. Aby potwierdzić ustawienia, wciśnij przycisk „SET“´. 
Jeśli w ciągu 20 sekund nie dokonasz żadnej operacji, dojdzie do 
automatycznego odnowienia normalnego trybu pokazywania czasu.

TEMPERATURA
Temperatura wewnętrzna zostanie automatycznie zmierzona 
w ciągu 3–8 minut po włączeniu. Wciśnij przycisk „SET/°F/°C“, aby 
przełączyć się pomiędzy °C/°F.
Wciśnij przycisk „MIN/MAX/+“, aby pokazać dane dotyczące maks./
min. temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Zapisane dane 
zostaną usunięte zawsze o godz. 0:00.

RĘCZNE WYWOŁYWANIE ODBIORU 
SYGNAŁU Z CZUJNIKA

Wciśnij na kilka sekund przycisk „MIN/MAX/+“, aby zobaczyć 
temperaturę zewnętrzną. Antena zacznie pulsować. Po pokazaniu 
temperatury antena przestanie pulsować.

UMIESZCZENIE CZUJNIKA 
I JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

• Umieść czujnik zewnętrzny tak, aby był obrócony w kierunku 
jednostki głównej (odbiornika) oraz aby na drodze sygnału 
znajdowało się minimum przeszkód takich jak np. drzwi, ściany 
czy meble. Przed umieszczeniem czujnika zewnętrznego na stałe 
wypróbuj jego zasięg. Każda przeszkoda budowlana zmniejsza 
zasięg nadawania. Na zasięg nadawania mogą mieć również 
wpływ gęste opadu śniegu, deszczu i mgła.
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• Pomimo tego, że czujnik zewnętrzny  jest odporny na wpływy 
atmosferyczne, powinien zostać umieszczony w miejscu, 
w którym nie będzie narażony na bezpośrednie oddziaływanie 
słońca, deszczu albo śniegu. Optymalna lokalizacja zewnętrznego 
czujnika jest pod rynną na północnej stronie budynku z wolnym 
obiegiem powietrza. 

• Czujnik zewnętrzny można położyć na równej powierzchni lub 
zamontować na ścianie w pozycji pionowej za pomocą dołączo-
nego stojaka. Do instalacji stojaka użyj raczej śruby niż gwoździa.

• W idealnym wypadku czujnik zewnętrzny należy umieścić raczej 
ponad ziemią niż ponad asfaltem, który może mieć wpływ na 
poprawność pomiarów.

• Nie umieszczaj czujnika zewnętrznego  w pobliżu źródeł ciepła, 
jak na przykład kominy czy grzejniki.

• Unikaj miejsc akumulujących światło słoneczne i emitujących 
ciepło, jak na przykład struktury metalowe, ceglane czy betonowe, 
płytki czy terasy.

• Międzynarodowa norma prawidłowego pomiaru temperatury 
powietrza podaje odległość 1,25 metrów nad ziemią.

• Zadbaj o to, aby jednostka centralna została umieszczona 
w zasięgu roboczym czujnika zewnętrznego.

• W idealnym wypadku jednostka centralna powinna być widoczna 
z miejsca lokalizacji czujnika zewnętrznego. Nie umieszczaj 
jednostki centralnej na powierzchniach emitujących ciepło (na 
przykład na kanałach grzewczych lub jednostkach klimatyzacji) 
oraz na miejscach, w których występują zakłócenia spowodowane 
przez urządzenia bezprzewodowe (na przykład telefony 
bezprzewodowe, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe, 
elektroniczne nianie i inne urządzenia elektroniczne).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W razie utraty sygnału z czujnika zewnętrznego wykonaj reset 
poprzez wyjęcie baterii zarówno z czujnika, jak i termometru. 
Następnie włóż najpierw baterie do czujnika, a następnie do 
termometru. Potem dojdzie do automatycznego wczytania danych 
o temperaturze. 
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DANE TECHNICZNE
Zakres temperatury wewnętrznej: -9 °C do +50 °C

Zakres temperatury zewnętrznej: -30 °C do +55 °C

Dokładność pomiarów: ±1,5 °C

Trend rozwoju temperatury zewnętrznej

Zapis temperatury minimalnej i maksymalnej

Możliwość podłączenia tylko jednego czujnika

Częstotliwość nadawania: 433 MHz

Zasięg: do 30 m w przestrzeni otwartej i bez zakłóceń 
elektromagnetycznych

Zasilanie termometru: 2 × 1,5 V, typ AAA (baterie nie wchodzą 
w skład zestawu)

Wymiary termometru: 76 × 36 × 106 mm

Ciężar: 75 g

Zasilanie czujnika: 2 × 1,5 V, typ AAA (baterie nie wchodzą w skład 
zestawu)

Wymiary czujnika: 60 × 27 × 96 mm

Ciężar: 53 g

Fast ČR, a.s. poświadcza, że SWS 25 (WBU,WGN,WS,BS) 
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.eu.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE 
GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przezna-
czonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumenta-
cji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicz-
nych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunal-
nym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji 
i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczo-

nych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub in-
nych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju 
wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego 
produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne 
źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowo-
dować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji ud-
zielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. 
W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać 
nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.
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.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania 
dyrektyw UE, które go dotyczą. 

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



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.


