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BREZŽIČNI TERMOMETER

POGLED OD SPREDAJ

POGLED SA STRANE / OD ZADAJ
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LCD 
prikazovalnikknik

Viseča luknja

Baterijski prostor

VSTAVLJANJE BATERIJ

Najprej vstavite baterije v zunanji senzor in nato v termometer.
Odprite pokrov prostora za baterijo. Vstavite 2 AAA baterije v 
skladu s pravilno polarnostjo, ki je prikazana v predelu za baterije.
Ne uporabljajte baterij za polnjenje.

Pri temperaturah pod -10 ° C standardne baterije izgubijo kapaciteto, 
kar zmanjšuje obseg prenosa radijskega signala. Lahko se uporabijo 
litijeve baterije, primerne za zimsko delovanje.

Po vstavitvi baterij termometer samodejno zazna signal senzorja. V 
tem času ne pritiskajte katerega koli gumba.

Opomba:
Baterije morate pregledati v zunanjem senzorju vsakih 2 
mesecev, da preprečite poškodbe senzorja z morebitnim 
uhajanjem elektrolita iz akumulatorja zaradi izmeničnih 
vremenskih pogojev.
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ROČNA NASTAVITEV

V običajnem načinu prikaza pritisnite in držite tipko “SET / ° F / ° C” 
nekaj sekund, da vnesete nastavitve časa. Številka, ki je nastavljena, 
začne utripati. Vnesite nastavitve tako, da pritisnete gumb “MIN / 
MAX / +”. Zaporedje nastavitev je: 12/24 ure,  ure  minut.
 
Če operacij ne izvajate v 20 sekundah, se bo običajni način prikaza 
časa samodejno podaljšal.
 

TEMPERATURA

Notranja temperatura se samodejno izmeri v 3-8 minutah od 
vklopljenega senzorja. Pritisnite tipko “SET / ° F / ° C”, da 
preklopite med ° C / ° F.

Pritisnite gumb “MIN / MAX / +”, da prikažete zapis min / max 
za notranje in zunanje temperature. Ta polja se vedno izbrišejo 
ob 0:00.

KAKO ROČNO SPROŽITI SPREJEM 
SIGNALA SENZORJA

Pritisnite gumb “MIN / MAX / +” nekaj sekund za registracijo nove 
zunanje temperature. Antena se bo zažgala. Ko je temperatura 
registrirana, se bo antena ustavila.

NAMESTITEV LOKACIJE SENZORJA IN 
GLAVNE ENOTE

• Namestite zunanji senzor, tako da je obrnjen na glavno 
enoto (sprejemnik) brez ovir v signalni poti, npr. Vrata, stene 
in pohištvo. Pred stalno namestitvijo zunanjega senzorja 
najprej preskusite območje. Vsaka gradbena ovira zmanjšuje 
obseg prenosa. Na prenose lahko vpliva tudi močan sneg, 
dež ali megla.
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• Kljub temu, da je senzor zunanjega zraka odporen na 
vremenske vplive, ga morate oddaljiti od neposredne sončne 
svetlobe, dežja ali snega. Optimalna lokacija za zunanji senzor 
je pod streho na severni strani stavbe s prostim pretokom 
zraka.

• Senzor za zunanjo površino treba postaviti na enakomerno 
površino ali jo namestiti v navpični položaj s priloženim stojalom. 
Za namestitev je bolje uporabiti vijak namesto nohta.

• Idealno bi bilo, da bi zunanji senzor postavili nad tla, namesto 
asfalta, kar bi lahko vplivalo na natančnost merjenja.

• Senzorja na prostem ne postavljajte v bližini vira toplote, npr. 
dimnik ali grelni elementi.

• Izogibajte se lokacijam, ki zbirajo sončno svetlobo in oddajajo 
toploto, npr. jeklene, opečne ali betonske konstrukcije, ploščice 
in dvorišča.

• Mednarodna norma za pravilno merjenje temperature zraka 
določa višino 1,25 m nad tlemi.

• Zagotovite, da je glavna enota nameščena v delovnem območju 
zunanjega senzorja.

• V idealnem primeru mora biti glavna enota neposredno v 
vidnem polju zunanjega senzorja. Glavne enote ne postavljajte 
na površino, ki oddaja toploto (npr. ogrevalne kanale ali 
klimatske naprave) in lokacije, ki jih motijo brezžične naprave 
(npr. brezžični telefoni, brezžične slušalke, otroški monitorji in 
druge elektronske naprave).

ODRPRAVLJANJE TEŽAV

Ko je zunanji signal senzorja izgubljen, izvedite ponastavitev tako, 
da odstranite baterije s senzorja in termometra. Najprej vstavite 
baterije v senzor in nato v termometer. Nato se bodo podatki o 
temperaturi samodejno naložili.
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TEHNIČNI PARAMETRI

Notranja temperatura: -9 °C do +50 °C

Zunanja temperatura: -30 °C do +55 °C

Merilna natančnost: ±1.5 °C

Trend zunanje temperature

Zapis minimalne in najvišje temperature

Možnost priključitve samo enega senzorja

Frekvenca prenosa: 433 MHz

Domet: do 30 m v odprtem prostoru brez elektromagnetnih motenj

Izvir napajanja za termometer: 2 baterije x 1.5 V tipa AAA (niso 
vključene)

Dimenzije termometra: 76 × 36 × 106 mm

Teža: 75 g

Izvor napajanja za senzor: 2 baterije x 1.5 V tipe AAA (niso 
vključene)

Dimenzije senzorja: 60 × 27 × 96 mm

Teža: 53 g

Fast ČR, a.s. izjavlja, da je SWS 25 (WBU, WGN, WS, 
BS) v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi 
določbami Direktive 1999/5 / ES. Z napravo lahko brez 
omejitev upravljate v EU. Izjava o skladnosti je del 
uporabniškega priročnika ali je na voljo na spletni strani 
www.sencor.eu.
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NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE RABLJENE EMBALAŽE 
ZA PAKIRANJE

Odstranite odpadni embalažni material na za to namenjenem javnem 
zbirnem mestu za odlaganje odpadkov.

ODSTRANJEVANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH IN 
ELEKTRONSKIH NAPRAV

Ta simbol na izdelku, njegovih dodatkih ali embalaži pomeni,
da se izdelek ne smatra kot gospodinjski odpad. Prosimo, da 
za izdelek odložite na ustreznem zbirnem mestu za 
elektronske in električne odpadke. V nekaterih državah
Evropske unije in evropskih državah nečlanicah lahko izdelek 
tudi vrnete vašemu prodajalcu, če kupite enakovredno 
napravo. Pravilno odstranjevanje takih odpadnih materialov 
ohranja dragocene naravne vire in prispeva k preprečevanju
negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje. Za najbližjo 
mesto za odlaganje teh vrst odpadkov se lahko pozanimate 
pri vašem lokalnem komunalnem podjetju. Neustrezno 
odlaganje teh vrst odpadkov je lahko v nasprotju z 
nacionalnimi predpisi in s tem predmet kazenskih sankcij. 

Za poslovne subjekte v Evropski uniji
Če želite odstraniti odpadno elektronsko ali električno napravo, 
se za ustrezne informacije obrnite na vašega prodajalca ali 
dobavitelja.

Odstranjevanje v državah zunaj Evropske unije

Če želite odstraniti odpadni izdelek, si pridobite ustrezne 
informacije pri organih lokalne skupnosti ali pri vašem 
prodajalcu.

Pridržujemo si pravico do sprememb v besedilu, obliki in tehničnih 
specifikacijah brez predhodnega obvestila



SI   Garancijski pogoji

Garancijska izjava ni del embalaže izdelka. 

Ta izdelek je pod garancijo za obdobje 24 mesecev od dneva nakupa. Garancija je omejena

na naslednje pogoje. Garancija se nanaša samo na izdelke za splošno gospodinjsko rabo.

Zahteva za servis se lahko uveljavlja pri prodajalcu, kjer je izdelek bil kupljen ali pri spodaj

navedenih pooblaščenih serviserjih. Končni uporabnik mora zahtevo uveljavljati nemudoma

po nastanku okvare, ampak pred iztekom garancijske dobe. Končni uporabnik mora dokazati

nastanek okvare. Sprejet bo samo celosten in čist (glede na higienske standarde) izdelek. V

primeru upravičene garancijske zahteve se bo garancijsko obdobje podaljšalo od dneve

sprejema zahteve do dneva, ko je končni uporabnik prevzel izdelek ali od dneva, ko bi končni

uporabnik moral prevzeti izdelek. Za uveljavljanje pravice do servisa pod to garancijo mora

končni uporabnik upravičiti svojo zahtevo z naslednjimi dokumenti: račun, garancijska izjava,

izjava o namestitvi.

Ta garancija ne velja v naslednjih primerih:
 Okvare, ki so bile prisotne že pri nakupu.

 Obraba ali škoda, posledica splošne rabe.

 Izdelek se je poškodoval zaradi nepravilne ali napačne namestitve, zaradi nepravilne

rabe oz. rabe v nasprotju z navodili v priročniku, zaradi rabe v nasprotju z veljavnimi

predpisi in zaradi rabe v druge namene, kakor je izdelek predviden.

 Ta izdelek je poškodovan zaradi nepravilne ali nezadostne srkbi.

 Ta izdelek je poškodovan zaradi umazanije, nesreče ali višje sile (naravna nesreča,

ogenj, poplave).

 Okvare funkcionalnosti zaradi nizke dvojnosti signala, motenj elektromagnetnega

polja itd.

 Ta izdelek je mehansko poškodovan (npr. zlomljena tipka, padec).

 Poškodbe zaradi uporabe nepravilnih medijev, vstavkov, pokvarjenih napajanj (baterij)

ali neprimernih delovnih pogojev (npr. visoke temperature, visoka vlaga, tresenje).

informacije o pooblaščenih servisnih centrih.



 Popravilo, spreminjanje izdelka ali druge okvare izdelka zaradi posredovanja

nepooblaščene osebe.

 Končni uporabnik ni dokazal pravice do uveljavljanja garancije v zadostni meri

(čas in kraj nakupa).

 Podatki na predloženih dokumentih so drugačni od podatkov na izdelku.

 Primeri, ko zadevnega izdelka ni mogoče nedvoumno identificirati glede na

predložene dokumente (npr. poškodovana serijska številka na garancijski

nalepki).

Pooblaščeni servisni centri
Obiščite www.sencor.eu za podrobne informacije.


