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POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 
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S BEZDRÔTOVÝM VNÚTORNÝM/
VONKAJŠÍM TEPLOMEROM 

A HODINAMI RIADENÝMI RÁDIOM
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1. ÚVOD
Táto základná súprava je zložená z hlavnej jednotky 
– meteorologickej stanice a vzdialenej jednotky – 
snímača teploty.

Hlavná jednotka dokáže uchovávať záznam 
o maximálnej a minimálnej teplote na rôznych 
miestach. Nie sú vyžadované žiadne káble – jednotka 
funguje na rádiovej frekvencii 433 MHz.
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A DISPLEJ
  Umožňuje jednoduché čítanie vonkajšej 

a vnútornej teploty a hodín s kalendárom

B TLAČIDLO °C/°F
  Prepína nastavenie jednotiek pre zobrazenie 

teploty – °C alebo °F

C TLAČIDLO MEM (Pamäť)
  Zobrazuje maximálnu alebo minimálnu teplotu 

hlavnej a vzdialenej jednotky

D TLAČIDLO MODE (REŽIM)
  Prepína režimy zobrazenia a potvrdzuje zadanie 

počas nastavovania hodnôt pre zobrazenie

E TLAČIDLO ALARM (BUDÍK)
  Zobrazuje čas budíka alebo nastavuje stav 

budíka

F TLAČIDLO UP (HORE)
 Zvyšuje hodnotu nastavenia

G TLAČIDLO DOWN (DOLE)
 Znižuje hodnotu nastavenia

H PRIESTOR PRE BATÉRIE
  Na vloženie dvoch 1,5 V batérií veľkosti UM-3 

alebo „AA“
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HLAVNÉ FUNKCIE: VZDIALENÁ JEDNOTKA

A B

A PRIESTOR PRE BATÉRIE
 Na vloženie dvoch batérií veľkosti AAA

B  ZAPUSTENÝ OTVOR PRE MONTÁŽ NA 
STENU

 Podpora montáže vzdialenej jednotky na stenu

2. ZAČÍNAME
2a) PREDTÝM, AKO ZAČNETE
Na optimálnu prevádzku:
1.  Vložte batérie do vzdialených jednotiek pred 

vložením batérií do hlavnej jednotky.
2.  Umiestnite vzdialenú jednotku a hlavnú jednotku 

v rámci efektívneho dosahu vysielania, ktorý je za 
bežných podmienok 20 až 30 metrov.
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  Uvedomte si, prosím, že efektívny dosah je 
značne ovplyvnený stavebnými materiálmi 
a umiestnením hlavnej jednotky a vzdialených 
jednotiek.

  Na dosiahnutie najlepších výsledkov skúste 
rôzne usporiadania.

  Napriek tomu, že sú vzdialené jednotky 
odolné voči poveternostným vplyvom, mali by 
byť umiestnené mimo pôsobenia priameho 
slnečného svetla, dažďa alebo snehu.

2b)  INŠTALÁCIA BATÉRIÍ: VZDIALENÁ 
JEDNOTKA

1.  Odstráňte skrutky v priestore pre batérie.
2.  Vložte 2 batérie (1,5 V veľkosti UM-4 alebo 

„AAA“) presne podľa zobrazenej polarity.
3.  Vráťte dvierka priestoru pre batérie na svoje 

miesto a zaistite ich skrutkami.

2c)  INŠTALÁCIA BATÉRIÍ: HLAVNÁ 
JEDNOTKA

1. Otvorte dvierka priestoru na batérie.
2.  Vložte 2 batérie (1,5 V veľkosti UM-3 alebo „AA“) 

presne podľa zobrazenej polarity.
3. Vráťte späť dvierka priestoru na batérie.

2d)  UPOZORNENIE NA VYBITÉ BATÉRIE: 
HLAVNÁ JEDNOTKA

Keď nastane čas vymeniť batérie, zobrazí sa na 
displeji hlavnej jednotky vedľa času so sekundami 
príslušný indikátor vybitých batérií [ ].
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2e) ZAČÍNAME
Hneď ako sú batérie vzdialenej jednotky vložené, 
začnú sa v približne 45-sekundových intervaloch 
vysielať hodnoty teploty. Hlavná jednotka bude 
tiež po vložení batérií vyhľadávať počas približne 
2 minút signály. V prípade úspešného príjmu sa 
zobrazia vonkajšie teploty. Hlavná jednotka bude 
automaticky aktualizovať svoje hodnoty v približne 
45-sekundových intervaloch.

Ak sa neprijme žiadny signál, zobrazí sa prázdna 
hodnota „ “.
Na vynútenie ďalšieho vyhľadávania počas približne 
2 minút podržte na 2 sekundy tlačidlo [▼]. To je 
užitočné pre synchronizáciu vysielania a príjmu 
vzdialenej a hlavnej jednotky.
Vykonajte tento krok, kedykoľvek narazíte na nesúlad 
medzi hodnotami zobrazenými na hlavnej jednotke 
a hodnotami na vzdialenej jednotke.

3. PREDPOVEĎ POČASIA
3a) PREDPOVEĎ POČASIA
Táto jednotka dokáže detegovať zmeny 
atmosférického tlaku. Na základe nazhromaždených 
dát dokáže predpovedať počasie pre nadchádzajúcich 
12 až 24 hodín.

Zobrazenie 
indikátorov 

na 
jednotke

Predpoveď Slnečno Mierne 
zatiahnuté Oblačno Dážď Sneh
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POZNÁMKA:
1.  Nie je nutné ani možné nastaviť nadmorskú 

výšku tejto meteorologickej stanice. Po prvom 
zapnutí meteorologickej stanice sa prvá 
predpoveď vykoná v priebehu prvých 24 hodín 
prevádzky.

2.  V období dlhodobo stabilných poveternostných 
podmienok je náročné vytvoriť spoľahlivú 
predpoveď.

3.  Predpoveď počasia je výhradne počítaná zo 
zmien barometrického tlaku vzduchu.

4.  Pravdepodobnosť správnej predpovede počasia 
je približne 70 % a platí pre oblasť pribl. 20 – 
30 km okolo meteorologickej stanice.

5.  Predpoveď „Slnečno“ znamená v noci 
„počasie bez oblačnosti“. Hmla nie je touto 
meteorologickou stanicou indikovaná, pretože 
môže nastávať pri rôznych poveternostných 
podmienkach.

6.  Ak s touto meteorologickou stanicou cestujete, 
bude spoľahlivá predpoveď počasia možná až po 
uplynutí 24 hodín, kedy meteorologická stanica 
bude môcť vypočítať novú predpoveď na základe 
podmienok v novej lokalite.

3b) ATMOSFÉRICKÝ TLAK
Indikátor atmosférického tlaku v okne predpovede 
počasia používa šípky na indikáciu rastu, stabilného 
stavu alebo poklesu atmosférického tlaku.

Arrow 
indicator
Pressure 

Trend Rastúci Stabilný Klesajúci
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4. TEPLOMER
4a)  AKO ZOBRAZIŤ VONKAJŠIU 

A VNÚTORNÚ TEPLOTU
Zobrazenie vlny pri vonkajšej teplote indikuje, že 
príjem signálu zo vzdialenej jednotky prebieha 
správne. Ak nie sú viac než 2 minúty prijaté zo 
vzdialenej jednotky žiadne dáta, zobrazí sa prázdna 
hodnota „ “, ktorá bude svietiť až do úspešného 
príjmu ďalších hodnôt. Skontrolujte, či je vzdialená 
jednotka v poriadku. Môžete chvíľu počkať alebo 
podržať na 2 sekundy tlačidlo [▼] na vynútenie 
okamžitého vyhľadávania. Ak sa teplota dostane 
mimo rozsahu merania teploty hlavnej jednotky alebo 
vzdialenej jednotky (uvedené v technických údajoch), 
zobrazí sa na displeji „ “

4b)  AKO ČÍTAŤ DISPLEJ S POHYBLIVOU 
VLNOU

Displej s pohyblivou vlnou zobrazuje stav príjmu 
signálu na hlavnej jednotke. Môže mať tri formy:

Jednotka je v režime vyhľadávania.

Hodnoty teploty sú spoľahlivo 
registrované.

Žiadny signál.
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4c)  MAXIMÁLNE A MINIMÁLNE TEPLOTY
Maximálne a minimálne zaznamenané vnútorné 
a vonkajšie teploty sa automaticky ukladajú do 
pamäte. Ak ich chcete zobraziť, stlačte raz tlačidlo 
MEM na zobrazenie maximálnej hodnoty a ešte 
raz na zobrazenie minimálnej hodnoty. Zobrazia sa 
príslušné indikátory [MAX] alebo [MIN].
Na zmazanie pamäte podržte na 2 sekundy tlačidlo 
[MEM]. Maximálne a minimálne hodnoty sa zmažú.
Ak teraz stlačíte tlačidlo [ MEM ], budú maximálne 
a minimálne hodnoty rovnaké ako aktuálne hodnoty, 
kým sa nezaznamenajú odlišné hodnoty.

4d) STRATA SIGNÁLU
Ak bez zjavného dôvodu zmizne zobrazenie 
vonkajšej teploty, podržte na 2 sekundy tlačidlo [▼] 
na vynútenie okamžitého vyhľadávania.
Ak táto metóda zlyhá, skontrolujte:
1.  Či je vzdialená jednotka stále na svojom mieste.
2.  Batérie vzdialenej jednotky aj hlavnej jednotky. 

V prípade potreby ich vymeňte.
Poznámka: Keď teplota klesne pod bod mrazu, 
batérie vonkajších jednotiek zmrznú, čím sa zmenší 
ich napätie a tým aj efektívny dosah.
3.  Či je vysielanie v dosahu a či je cesta signálu 

bez prekážok a rušenia. V prípade potreby 
vzdialenosť znížte.
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4e) RUŠENIE PRENOSU
Signály z iných zariadení v domácnosti, ako napríklad 
dverných zvončekov, systémov zabezpečenia 
domácnosti a ovládačov vstupu, môžu rušiť signály 
tohto produktu a spôsobovať dočasné poruchy príjmu. 
Tento jav je normálny a nemá žiadny vplyv na funkciu 
tohto produktu. Vysielanie a príjem hodnôt teploty sa 
obnoví, hneď ako rušenie zmizne.

5. RÁDIOM RIADENÉ HODINY DCF77
5a) AKO NASTAVIŤ RÁDIOM RIADENÉ 
HODINY
✻  Po inštalácii batérií. Hodiny budú automaticky 

vyhľadávať rádiový signál. Dokončenie tohto 
procesu trvá približne 3 – 5 minút.

✻  Ak je prijímaný rádiový signál, nastaví sa 
automaticky dátum a čas a rozsvieti sa ikona 
rádiového riadiaceho signálu [ ].

✻  Ak sa hodinám nepodarí prijať časový signál, 
nebude ikona [ ] svietiť. Používateľ môže 
nastaviť čas ručne.

✻  Príjem rádiom riadeného signálu bude 
naplánovaný na každú hodinu.

 - Príjem  - Silný
 -  Žiadny 

signál

Žiadny 
symbol
-  príjem 

signálu je 
zakázaný
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5b) AKO NASTAVIŤ HODINY RUČNE
Na ručné nastavenie hodín podržte na 2 sekundy 
stlačené tlačidlo MODE – zobrazí sa rok. Pomocou 
tlačidla [▼] alebo [▲] ho zmeňte.
Potvrďte stlačením tlačidla MODE. Zopakovaním 
rovnakého postupu nastavte mesiac, deň, formát 
deň-mesiac, 12/24, hodiny, minúty, jazyk zobrazenia 
a posunutie času pásma.
Počas nastavovania môžete stlačiť a podržať tlačidlo 
[▼] alebo [▲] na rýchle zvýšenie alebo zníženie 
hodnoty.
Ako jazyk zobrazenia môžete vybrať angličtinu (EN), 
nemčinu (DE), francúzštinu (FR), taliančinu (IT), 
španielčinu (SP), holandčinu (DU) a švédčinu (SW) – 
v tomto poradí.
Ak narazíte na položku, ktorú nechcete meniť, stlačte 
jednoducho tlačidlo [MODE] na preskočenie tejto 
položky.
Po vykonaní zmien stlačte tlačidlo [MODE] 
na ukončenie.
Zobrazenie sa vráti do režimu hodín.

5c)  REŽIMY ZOBRAZENIA HODÍN 
S KALENDÁROM

Čas sa zobrazuje vo formáte hodiny-minúty.
Kalendár sa zobrazuje vo formáte deň-mesiac.
Po každom stlačení tlačidla MODE sa zobrazenie 
prepne medzi týmito možnosťami: hodiny so 
sekundami, hodiny a deň v týždni, čas pásma a deň 
v týždni, a čas pásma so sekundami.
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5d) AKO NASTAVIŤ ČASOVÉ PÁSMO
Nastavenie času pásma:
1.  Stlačte tlačidlo [MODE] toľkokrát, pokým sa 

neobjaví režim zobrazenia času pásma.
2.  Podržte na 2 sekundy tlačidlo [MODE] – zobrazí 

sa posunutie času pásma.
3.  Pomocou tlačidla [▼] alebo [▲] zadajte 

posunutie.
4.  Stlačte tlačidlo [MODE] na ukončenie.
Zobrazia sa ikony budíka „ “ „ “ indikujúce, ktorý 
budík je aktívny. Budík môžete tiež aktivovať alebo 
deaktivovať stlačením tlačidla [▲], [▼] v režime 
zobrazenia budíka.
Stlačte tlačidlo MODE na návrat do režimu zobrazenia 
hodín.

6. ZVONENIE/BUDÍK
6a) AKO NASTAVIŤ A AKTIVOVAŤ BUDÍK
Nastavenie budíka:
1.  Stlačte raz tlačidlo [ALARM] na zobrazenie času 

budíka. Ak je budík deaktivovaný, zobrazí sa čas 
ako „OFF“ (Vypnuté).

2.  Podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo [ALARM]. 
Začnú blikať číslice hodín.

3.  Pomocou tlačidla [▼] alebo [▲] zadajte počet 
hodín.

4.  Stlačte tlačidlo [ALARM]. Začnú blikať číslice 
minút.

5.  Pomocou tlačidla [▼] alebo [▲] zadajte počet 
minút.

6.  Stlačte tlačidlo [ALARM] na ukončenie.
7.  Na nastavenie jednorazového budíka zopakujte 

rovnaký postup.
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6b) FUNKCIA BUDÍKA
✻ Budík pre pracovné dni
  Ak je budík aktivovaný a nastane čas budenia, 

aktivuje sa zvonenie budíka a začne blikať ikona 
– v pracovné dni.

✻ Jednorazový budík
  Ak je budík aktivovaný a nastane čas budenia, 

aktivuje sa zvonenie budíka a bude blikať ikona 
– iba raz. Po dokončení sa budík automaticky 
deaktivuje.

6c) AKO ZASTAVIŤ BUDÍK
Na zastavenie budíka stlačte tlačidlo [ALARM] na 
prístroji.
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7. TECHNICKÉ ÚDAJE
Meranie teploty
Hlavná jednotka
Meranie vnútornej teploty
Predpokladaný prevádzkový rozsah:
  0 °C až 50 °C
Rozlíšenie teploty: 0,1 °C
  0,2 °F

Vzdialená jednotka
Predpokladaný prevádzkový rozsah:
  -20 °C až 60 °C
Rozlíšenie teploty: 0,1 °C
  0,2 °F

Frekvencia VF vysielania: 433 MHz
Dosah VF vysielania: Maximálne 30 m (otvorený 
priestor a bez elektromagnetického rušenia)
Cyklus snímania teploty:  pribl. 43 ~ 47 sekúnd

Napájanie
Hlavná jednotka: používa 2 batérie UM-3 alebo „AA“ 
s napätím 1,5 V
Jednotka na vzdialené snímanie: používa 2 batérie 
UM-4 alebo „AAA“ s napätím 1,5 V

Hmotnosť
Hlavná jednotka: 154 g (bez batérie)
Vzdialená jednotka: 43 g (bez batérie)

Rozmery
Hlavná jednotka: 86 × 165 × 28 mm
Vzdialená jednotka: 37,5 × 110 × 23 mm
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Tento prístroj je vyrobený tak, aby vám v prípade 
starostlivého zaobchádzania dlho spoľahlivo slúžil. 
Tu je niekoľko bezpečnostných opatrení:
1.  Neponárajte tento prístroj do vody.
2.  Nečistite prístroj materiálmi s brúsnym 

alebo korozívnym účinkom. Mohlo by dôjsť 
k poškriabaniu plastových súčastí a korózii 
elektronických obvodov.

3.  Nevystavujte tento prístroj nadmernej sile, 
otrasom, prachu, teplote alebo vlhkosti, ktoré 
by mohli spôsobiť poruchu, skrátenie životnosti 
elektroniky, poškodenie batérie a deformáciu 
súčastí.

4.  Nepoškodzujte vnútorné komponenty prístroja. 
Inak dôjde k ukončeniu platnosti záruky na 
prístroj a k zbytočnému poškodeniu. Tento prístroj 
neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by ste mohli 
sami opraviť.

5.  Používajte iba nové batérie špecifi kované v tejto 
používateľskej príručke. Nekombinujte nové 
batérie so starými, pretože zo starých batérií 
môže vytekať elektrolyt.

6.  Pred použitím tohto prístroja si vždy pozorne 
prečítajte používateľskú príručku.

UPOZORNENIE
-  Obsah tohto návodu sa môže zmeniť bez 

predchádzajúceho upozornenia.
-  Z dôvodu obmedzenia pri tlači sa môžu displeje 

uvedené v tomto návode líšiť od skutočných 
displejov.

-  Bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu je 
zakázané rozmnožovať obsah tohto návodu.
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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. Pre správnu 
likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 

tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo v 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.
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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.

Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SWS 135 
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.eu.



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. 




