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Ten wyjątkowy produkt jest przeznaczony do codziennego 
długofalowego użytku w domu lub w biurze. Aby móc w pełni korzystać 
ze wszystkich funkcji i wiedzieć, jak prawidłowo obsługiwać wyrób, 
zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.

FUNKCJE STACJI POGODOWEJ
Stacja pogodowa dokonuje pomiarów w otoczeniu i uzyskuje dane 
o pogodzie z trzech zewnętrznych czujników temperatury i wilgotności.
Dane są stale aktualizowane tak, aby na wyświetlaczu LCD 
jednostki odbiorczej pokazywane były zawsze najnowsze informacje. 
Bezprzewodowe pasmo 868 MHz umożliwia transmisję danych 
na odległość do 65 metrów w przestrzeni otwartej i bez zakłóceń 
elektromagnetycznych.

Widok z przodu Widok z tyłu

FUNKCJE: JEDNOSTKA CENTRALNA
A. Strzałki pokazujące tendencję rozwoju ciśnienia powietrza
 Wskaźnik tendencji zmian ciśnienia powietrza.
B. Obszar prognozy pogody
 Pokazywanie ikon prognozy pogody dla stanu słonecznie, 

częściowo pochmurno, pochmurno, deszczowo i burza.
C. Fazy Księżyca
 Pokazywanie aktualnej fazy Księżyca.
D. Wskaźnik rozładowanych baterii 
 Wskaźnik niskiej mocy baterii w jednostce. Obie baterie należy 

wymienić jednocześnie.
E. Wskaźnik zegara sterowanego radiowo
 Wskazywanie, że dane dotyczące czasu są odbierane ze stacji 

RCC.
F. Zegar
 Pokazywanie aktualnego czasu lub czasu budzika.
G. Ikona nastawionego budzika
 Wskazywanie ustawień budzika dziennego.
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H. Wskaźnik czujnika bezprzewodowego
 Wskazywanie używanego kanału czujnika bezprzewodowego. 

Można pokazać dane z maks. 3 czujników bezprzewodowych, 
znajdujących się w różnych miejscach w odległości do 65 metrów 
od jednostki głównej.

I. Wskaźnik automatycznego przełączania obrazu 
 Ikona strzałki pokazuje automatyczne przełączanie obrazu 

pomiędzy 3 rożnymi kanałami bezprzewodowymi.
J. Ikona maksymalnych wartości zewnętrznych
 Wskazywanie maksymalnej pokazywanej temperatury/wilgotności 

zewnętrznej.
K. Ikona minimalnych wartości zewnętrznych
 Wskazywanie minimalnej pokazywanej temperatury/wilgotności 

zewnętrznej.
L. Ikona temperatury wewnętrznej
 Wskazywanie pokazywanej temperatury/wilgotności wewnętrznej.
M. Ikona maksymalnych wartości wewnętrznych
 Wskazywanie maksymalnej pokazywanej temperatury/wilgotności 

wewnętrznej.
N. Ikona minimalnych wartości wewnętrznych
 Wskazywanie minimalnej pokazywanej temperatury/wilgotności 

wewnętrznej.

OPIS PRZYCISKÓW
Stacja pogodowa posiada 6 przycisków dotykowych odpowiadających 
głównym funkcjom obsługiwanym za pomocą ekranu.

1. [SNOOZE/LIGHT] (Ponowne budzenie / Światło)
 Poprzez jednokrotne wciśnięcie uruchomisz podświetlenie ekranu 

LCD na 5 sekund lub funkcję ponownego budzenia. 
 Poprzez jednokrotne wciśnięcie uruchomisz przyciski dotykowe, 

o ile nie są one pokazane na ekranie.
2. [  ]
 Poprzez jednokrotne wciśnięcie podwyższysz wartość w trybie 

ustawienia zegara, kalendarza lub budzika.
 W trybie budzika możesz po wciśnięciu tego przycisku uruchomić/

wyłączyć budzik 1 lub 2.
3. [  ]
 Poprzez jednokrotne wciśnięcie obniżysz wartość w trybie 

ustawienia zegara, kalendarza lub budzika.
 W trybie budzika możesz po wciśnięciu tego przycisku uruchomić/

wyłączyć budzik 1 lub 2.
4. [MODE] (Tryb)
 Stopniowe przełączanie pomiędzy pokazywaniem zegara 

z sekundami (godziny – minuty – sekundy), zegara z podaniem 
dnia (godziny – minuty – dzień tygodnia), kalendarza (dzień – 
miesiąc – dzień tygodnia), budzika 1 i budzika 2.

 Poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy wywołasz tryb 
ustawień zegara i budzika.
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5. [CH] (Kanał)
 Wybór kanału 1, 2, 3 lub uruchomienie trybu automatycznego 

przełączania widoku.
 Poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy uruchomisz 

lub wyłączysz tryb wyszukiwania czujników.
 W trybie rejestracji sygnału RF (odbiór sygnału DCF w celu 

sterowania zegarem) możesz poprzez wciśnięcie i przytrzymanie 
tego przycisku przez 2 sekundy zakończyć ten tryb.

6. [ MEM ] (Pamięć)
 Poprzez jednokrotne wciśnięcie pokażesz wartości max./min. 

temperatury/wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej. Po upłynięciu 
5 sekund zostanie ponownie pokazana aktualna temperatura/
wilgotność.

 Jeśli jest pokazana wartość max./min., możesz poprzez wciśnięcie 
i przytrzymanie tego przycisku na 2 sekundy usunąć zapisane 
wartości temperatury/wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej.

 Jeśli nie dochodzi do odbioru danych z zegara sterowanego 
radiowo, możesz uruchomić odbiór poprzez wciśnięcie 
i przytrzymanie tego przycisku na 3 sekundy. Jeśli dochodzi do 
odbioru danych z zegara sterowanego radiowo, możesz wyłączyć 
odbiór poprzez wciśnięcie tego przycisku.

Uwaga: Jeśli w ciągu 20 sekund nie wciśniesz żadnego przycisku, 
przyciski dotykowe znikną z ekranu. Jeśli zechcesz je ponownie 
pokazać, wciśnij jednokrotnie przycisk „Snooze“ (Ponowne budzenie).

ZACZYNAMY
Ta stacja pogodowa została zaprojektowana tak, aby umożliwiała 
łatwą obsługę. Aby zapewnić jej prawidłowe działanie, należy dokonać 
poniższych kroków w podanej kolejności.

1. Włóż baterie do jednostki centralnej przed włożeniem baterii do 
jednostek czujników.

2. Jednostki odbiorczej nie można zaprogramować ręcznie, jeśli 
nie doszło do zakończenia rejestracji bezprzewodowej jednostki 
czujnika. U wskaźnika kanału CH pulsuje ikona fal ))). Należy 
odczekać do momentu, kiedy obraz ikony będzie stały.

3. Ustaw jednostkę bezprzewodową i jednostkę centralną w zasięgu 
efektywnej transmisji radiowej, która w zwykłych warunkach wynosi 
do 65 metrów.

 Ważna uwaga: Każda przeszkoda budowlana powoduje 
obniżenie efektywnego zasięgu sygnału radiowego z jednostki 
bezprzewodowej. Dlatego może się zdarzyć, że zasięg może 
być skrócony na klika metrów. Na transmisję ma wpływ również 
pogoda (mgła, deszcz, opady śniegu).

Pomimo tego, że jednostka bezprzewodowa  jest odporna na 
wpływy atmosferyczne, powinna zostać umieszczona z dala od 
bezpośredniego oddziaływania słońca, deszczu lub śniegu. Umieść 
jednostkę bezprzewodową najlepiej na północnej stronie domu. 
Idealna wysokość pomiarowa wynosi 1,25 m ponad ziemią z dala od 
asfaltu i powierzchni betonowych. Nigdy nie umieszczaj jednostki na 
metalowej konstrukcji ze względu na obniżenie zasięgu nadawania 
sygnału.
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WKŁADANIE BATERII DO JEDNOSTKI 
CENTRALNEJ

1. Zdejmij pokrywkę zasobnika na baterie.
2. Włóż dwie 1,5V baterie alkaliczne typu AAA. Przestrzegaj podanej 

biegunowości.
3. Nałóż pokrywę zasobnika na baterie z powrotem na to samo 

miejsce.
 Uwaga: Jeśli w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD pokaże 

się wskaźnik rozładowanej baterii, wymień baterie na nowe.

WKŁADANIE BATERII DO BEZPRZEWODOWEJ 
JEDNOSTKI CZUJNIKA

1. Przytrzymaj pokrywę zasobnika na baterie za jego spodnią 
krawędź (w pobliżu dwu wycięć) w dolnej części jednostki czujnika 
i zdejmij ją.

2. Włóż dwie baterie typu AA przestrzegając biegunowości „+“ i „-“ 
pokazanej w zasobniku na baterie. Następnie zatrzaśnij pokrywę 
zasobnika na baterie z powrotem na tym samym miejscu. (Wciśnij 
przy tym obie krawędzie.)

Widok z przodu Widok z tyłu

REJESTRACJA BEZPRZEWODOWEJ JEDNOSTKI 
CZUJNIKA

1. Włóż najpierw dwie baterie typu AAA do jednostki głównej. Zamiast 
danych o temperaturze zewnętrznej pojawi się - -  – a ikona 
fali będzie pulsować przez 2 minuty, co oznacza, że jednostka 
centralna pracuje w trybie wyszukiwania czujników.

2. Następnie włóż dwie baterie typu AA do jednostki czujnika. 
Wskaźnik LED na panelu przednim będzie pulsować w odstępach 
raz na 2 sekundy, co oznacza, że jest używany kanał 1.

3. Kiedy wskaźnik LED pulsuje na czujniku bezprzewodowym, 
możesz wcisnąć jednokrotnie przycisk [CH] (Kanał), aby zmienić 
ustawienia czujnika na kanał 2. Poprzez kolejne wciśnięcie 
przycisku [CH] (Kanał) możesz ustawić kanał 3. Odstęp 
pulsowania wskaźnika LED określa wybrany kanał, tj. stałe 
pulsowanie dwukrotnie w ciągu 2 sekund oznacza, że został 
wybrany kanał 2.
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 Uwaga: Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wciśnięty żaden 
przycisk, tryb ustawień kanału zostanie zakończony i rozpocznie 
się transmisja sygnału RF. Jednostka centralna pokaże dane 
dotyczące temperatury.

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE WIDOKÓW 
Z KANAŁÓW BEZPRZEWODOWYCH

Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego przełączania 
widoku. Jeśli funkcja ta jest włączona, na ekranie jednostki będą 
stopniowo przez 6 sekund pokazywane dane dotyczące temperatury 
i wilgotności z każdego czujnika bezprzewodowego.
1. Jeśli chcesz zobaczyć dane dotyczące temperatury i wilgotności 

pochodzące z konkretnego czujnika, wybierz ręcznie odpowiedni 
numer kanału wciskając przycisk CH (Kanał).

2. Jeśli chcesz uruchomić funkcję automatycznego przełączania 
widoków, wciskaj przycisk CH (Kanał) do momentu pojawienia 
się tej funkcji na ekranie po lewej stronie drugiego wersu zamiast 
numeru kanału 1, 2 lub 3.

ZEGAR STEROWANY RADIOWO DCF-77

Czas sterowany radiowo jest liczony przez zegar atomowy 
wykorzystujący cez, znajdujący się w Braunschweig (urzędowy 
wzorzec czasu w Niemczech).
Czas jest kodowany i transmitowany z Mainfl ingenu (u Frankfurtu) 
w postaci sygnału DCF-77 (77,5 kHz). Zasięg nadawania wynosi 500 
km, co oznacza, że sygnał ten pokrywa większość Europy Zachodniej 
i Środkowej. Czas otrzymany w ramach tego zasięgu jest całkowicie 
dokładny. Po odebraniu sygnału z czujnika (czujników), ikona fali
zacznie pulsować, co oznacza, że jednostka odbiorcza zaczęła 
odbierać sygnał czasu sterowanego radiowo DCF.

RCC Mode Start RCC Received

Po opracowaniu sygnału czasu ikona fali będzie świecić na ekranie 
LCD oraz dojdzie do automatycznej aktualizacji czasu i kalendarza.

Uwaga: Podczas procesu odbioru sygnału czasu, który trwa ok. 
10 minut, nie będzie aktywna żadna z funkcji manualnych. Jeśli chcesz 
dokonać ustawień, wciśnij jednokrotnie przycisk [MEM] (Pamięć), aby 
zatrzymać odbiór. Możesz również wcisnąć ten przycisk i przytrzymać 
go przez 3 sekundy, aby uruchomić ręcznie odbiór w normalnym trybie.
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USTAWIENIA ZEGARA, KALENDARZA, JĘZYKA, 
JEDNOSTEK TEMPERATURY ORAZ WŁĄCZANIA/

WYŁĄCZANIA ODBIORU SYGNAŁU CZASU

1. Poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku [MODE] (Tryb) na 
2 sekundy uruchomisz ustawienia zegara. Zaczną pulsować liczby 
12/24.

2. Poprzez wciśnięcie przycisku [  ] lub [  ] możesz przełączać 
się pomiędzy formatem 24 godzin lub 12 godzin. Aby potwierdzić, 
wciśnij przycisk [MODE] (Tryb).

4. Zaczną pulsować liczby stery czasowej. Za pomocą przycisku 
[  ] obniżysz wartość o jedną godzinę, a za pomocą przycisku 
[  ] podwyższysz ją o jedną godzinę i dokonasz odpowiednich 
ustawień. Aby potwierdzić, wciśnij przycisk [MODE] (Tryb).

 Uwaga: Zakres ustawień strefy czasowej wynosi od -12 do +12.
5. Zacznie pulsować wartość godzin. Za pomocą przycisku [  ] 

obniżysz wartość o jedną godzinę, a za pomocą przycisku [  ] 
podwyższysz ją o jedną godzinę i dokonasz odpowiednich 
ustawień. Po przytrzymaniu odpowiedniego przycisku cyfry będą 
się zmieniać szybko.  Aby potwierdzić, wciśnij przycisk [MODE] 
(Tryb).

6. Zacznie pulsować wartość minut. Za pomocą przycisku [  ] 
lub [  ] ustaw odpowiednią wartość minut. Po przytrzymaniu 
odpowiedniego przycisku cyfry będą się zmieniać szybko. Aby 
potwierdzić, wciśnij przycisk [MODE] (Tryb). 

 Uwaga: Przy każdej zmianie wartości minut dojdzie do 
automatycznego wyzerowania wartości sekund.

7. Zaczną pulsować cyfry roku i pokaże się ikona Yr. Poprzez 
wciśnięcie przycisku [  ] lub [  ] ustaw odpowiedni rok. Aby 
potwierdzić, wciśnij przycisk [MODE] (Tryb).

 Uwaga: Ustawień można dokonać w zakresie od 2000 do 2099. 
8. Zaczną pulsować ikony D i M. Poprzez wciśnięcie przycisku [  ] 

lub [  ] wybierz format D M (dzień – miesiąc) lub M D (miesiąc – 
dzień). Aby potwierdzić, wciśnij przycisk [MODE] (Tryb).

9. Zacznie pulsować wartość miesiąca. Poprzez wciśnięcie przycisku 
[  ] lub [  ] ustaw odpowiedni miesiąc. Aby potwierdzić, wciśnij 
przycisk [MODE] (Tryb). Wykonaj te same kroki w przypadku 
ustawień dnia.

 Uwaga: Faza Księżyca i dzień tygodnia zostaną automatycznie 
obliczone i pokazane obok daty ustawionej zgodnie z powyższymi 
wskazaniami.

10. Zacznie pulsować litera E. Poprzez wciśnięcie przycisku [  ] lub 
[  ] wybierz jeden z 5 języków, w którym pokazywany będzie 
dzień tygodnia (angielski/niemiecki/francuski/hiszpański/włoski, 
por. tabela 1). Poprzez wciśnięcie przycisku [MODE] (Tryb) 
potwierdź i zakończ tryb ustawień.

11. Zaczną pulsować jednostki temperatury. Poprzez wciśnięcie 
przycisku [  ] lub [  ] wybierz °C lub °F. Poprzez wciśnięcie 
przycisku [MODE] (Tryb) potwierdź odpowiednie jednostki 
temperatury.
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12. Zacznie pulsować ikona ON (Włączone). Poprzez wciśnięcie 
przycisku [  ] lub [  ] ustaw opcję ON (Włączone) lub OFF 
(Wyłączone).  Poprzez wciśnięcie przycisku [MODE] (Tryb) 
potwierdź odpowiedni wybór. Podczas ustawiania opcji OFF 
(Wyłączone) dojdzie do wyłączenia funkcji RCC.

Uwaga: jeśli w trybie ustawień nie wciśniesz w ciągu 10 sekund 
żadnego przycisku, ustawienia zostaną automatycznie zapisane 
i dojdzie do odnowienia normalnego widoku.

USTAWIENIA BUDZIKA DZIENNEGO

1. W trybie zegara można poprzez wciśnięcie przycisku [MODE] 
(Tryb) wybrać budzik 1 lub 2. Następnie należy wcisnąć ponownie 
i przytrzymać na 2 sekundy przycisk [MODE] (Tryb), aby uruchomić 
ustawienia budzika.

2. Zacznie pulsować wartość godzin. Za pomocą przycisku [  ] 
obniżysz wartość o jedną godzinę, a za pomocą przycisku [  ] 
podwyższysz ją o jedną godzinę i dokonasz odpowiednich 
ustawień. Po przytrzymaniu odpowiedniego przycisku cyfry będą 
się zmieniać szybko. Aby potwierdzić, wciśnij przycisk [MODE] 
(Tryb).

3. Zacznie pulsować wartość minut. Za pomocą przycisku [  ] 
obniżysz wartość o jedną minutę, a za pomocą przycisku [  ] 
podwyższysz ją o jedną minutę i dokonasz odpowiednich ustawień. 
Po przytrzymaniu odpowiedniego przycisku cyfry będą się 
zmieniać szybko. Aby potwierdzić, wciśnij przycisk [MODE] (Tryb). 
Jednostka pokaże automatycznie na 10 sekund czas budzika, 
a następnie odnowi pokazywanie zegara. Zacznie świecić ikona 
budzika w postaci dzwonka, informująca, że budzik dzienny został 
uruchomiony.

Uwaga: jeśli w trybie ustawień nie wciśniesz w ciągu 10 sekund 
żadnego przycisku, ustawienia zostaną automatycznie zapisane 
i dojdzie do odnowienia normalnego widoku.
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Waning 
Gibbous

Waning 
Crescent

Waxing 
Crescent

Waxing 
Gibbous

Full Moon Last Quarter New Moon First Quarter

FAZY KSIĘŻYCA

Stacja pogodowa oferuje pokazywanie 8 faz Księżyca (tj. od nowiu aż 
po cofający się Księżyc).

PROGNOZA POGODY

Stacja pogodowa umożliwia obserwację zmian lokalnego ciśnienia 
barometrycznego i na podstawie tych danych prognozuje pogodę na 
kolejnych 12 do 24 godzin.

Uwaga:
1. Dokładność ogólnych prognoz pogody na podstawie ciśnienia 

wynosi ok. 70 do 75 %. Z tego względu nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzyjemności spowodowane 
przez nieprecyzyjną prognozę. 

2. Prognoza pogody obowiązuje na kolejnych 12 do 24 godzin. Nie 
musi być zgodna z aktualną sytuacją. 

3. Prognoza „słonecznej pogody“ w godzinach nocnych oznacza 
bezchmurne niebo.
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DANE TECHNICZNE

Jednostka główna
Zakres wyświetlania temperatury wewnętrznej: -10 °C do +60,0 °C
Spodziewany zakres pracy: 0 °C do +50,0 °C
Rozdzielczość temperatury: 0,1 °C
Zdalne pomiary temperatury
Zakres wyświetlania temperatury zewnętrznej: -20,0 °C do +60,0 °C
Rozdzielczość temperatury: 0,1 °C

Wewnętrzne/Zdalne pomiary wilgotności względnej
Zakres wyświetlania wilgotności względnej: 20% WW do 99% WW
Zakres pomiaru temperatury: -10 °C do +50,0 °C

Jednostka peryferyjna
Spodziewany zakres pracy: -10,0 °C do +50,0 °C
Rozdzielczość temperatury: 0,1 °C 
Zakres wyświetlania wilgotności względnej: 20% WW do 99% WW
Zakres pomiaru temperatury: -10 °C do +50,0 °C
Dokładność pomiarów temperatury: +1 °C (+2 °C)
Dokładność pomiarów wilgotności: +5 % WW (+8 % WW)
Częstotliwość nadawania VF: 868 MHz
Zasięg transmisji sygnału VF w przestrzeni otwartej: 65 metrów 
w przestrzeni otwartej
Odstęp transmisji danych dotyczących temperatury: 120 sekund
Zasilanie –  jednostka główna: 2x baterie 1,5 V typ AAA (nie wchodzą 

w skład zestawu) 
 –  Czujnik: 2x baterie 1,5 V typ AAA (nie wchodzą w skład 

zestawu)
Rozmiary jednostki głównej: 145 x 23 x 103 mm
Ciężar: 190 g
Wymiary czujnika: 54 x 25 x 105 mm
Ciężar: 52 g

Uwaga:
Dokładność jest uzależniona od zakresu pomiarów temperatury 
i wilgotności.
  
Dokładność pomiarów temperatury i wilgotności dla jednostki 
centralnej:
0 °C do 40 °C: +/-1 °C
40 °C do 50 °C: +/- 2 °C 
40% do 80% WW: +/-5 % WW
Inny zakres: +/-8 °C

Dokładność pomiarów temperatury i wilgotności dla czujnika:
0 °C do 40 °C: +/-1 °C
-10 °C do 0 °C i 40 °C do 50 °C: +/-2 °C
<40% do <80%: +/-5 % WW
30% do 40% ≤ ≥ 80 %: +/-8 % WW
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI 
ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu 
przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy 
lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH
 Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich 

dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych 
i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym 
odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej 
likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać 

je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii 
Europejskiej lub innych 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 spowodować niewłaściwa likwidacja 
odpadów. Szczegółowych informacji udzielą 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.

 Fast ČR, a.s. poświadcza, że SWS 165 jest zgodne 
z wymaganiami podstawowymi i innymi wymaganiami 
określonymi w dyrektywie 1999/5/WE. 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.

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