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NÁVOD NA OBSLUHU
TENKÁ DOTYKOVÁ 

METEOROLOGICKÁ STANICA 
S BEZDRÔTOVÝM SENZOROM 

V PÁSME 868 MHZ
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Tento jedinečný výrobok je určený na dlhodobé každodenné použitie 
v domácnosti alebo kancelárii. Aby ste mohli plne využívať všetky 
funkcie a vedeli, ako výrobok správne ovládať, pozorne si prečítajte 
tento návod na obsluhu.

FUNKCIE METEOROLOGICKEJ STANICE
Táto meteorologická stanica meria okolité prostredie a získava údaje 
o počasí až z troch vonkajších senzorov teploty a vlhkosti.
Údaje sú neustále aktualizované, aby boli na LCD displeji prijímacej 
jednotky vždy zobrazené najnovšie informácie. Bezdrôtové pásmo 
868 MHz umožňuje prenos dát až na vzdialenosť 65 metrov 
v otvorenom priestore a bez elektromagnetického rušenia.

Pohľad spredu Pohľad zozadu

FUNKCIE: HLAVNÁ JEDNOTKA
A. Šípky znázorňujúce tendenciu vývoja tlaku vzduchu
 Indikácia tendencie zmien tlaku vzduchu.
B. Oblasť predpovede počasia
 Zobrazenie ikon predpovede počasia pre jasné, polojasné, 

oblačné, daždivé a búrkové počasie.
C. Fáza mesiaca
 Zobrazenie aktuálnej fázy mesiaca.
D. Indikátor vybitých batérií 
 Indikácia nízkej kapacity batérie v jednotke. Obe batérie treba 

vymeniť súčasne.
E. Indikátor rádiom riadených hodín
 Indikácia skutočnosti, že zobrazený údaj o čase je prijímaný 

zo stanice RCC.
F. Hodiny
 Zobrazenie aktuálneho času alebo času budíka.
G. Ikona nastaveného budíka
 Indikácia nastavenia denného budíka.
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H. Indikátor bezdrôtového senzora
 Indikácia používaného kanálu bezdrôtového senzora. Je možné 

zobraziť údaje až z 3 bezdrôtových senzorov, ktoré sa nachádzajú 
na rôznych miestach vo vzdialenosti až do 65 metrov od hlavnej 
jednotky.

I. Indikátor automatického prepínania zobrazenia 
 Ikona šípky znázorňuje automatické prepínanie zobrazenia medzi 

3 rôznymi bezdrôtovými kanálmi.
J. Ikona maximálnych vonkajších hodnôt
 Indikácia maximálnej vonkajšej teploty/vlhkosti, ktorá je zobrazená.
K. Ikona minimálnych vonkajších hodnôt
 Indikácia minimálnej vonkajšej teploty/vlhkosti, ktorá je zobrazená.
L. Ikona vnútornej teploty
 Indikácia vnútornej teploty/vlhkosti, ktorá je zobrazená.
M. Ikona maximálnych vnútorných hodnôt
 Indikácia maximálnej vnútornej teploty/vlhkosti, ktorá je zobrazená.
N. Ikona minimálnych vnútorných hodnôt
 Indikácia minimálnej vnútornej teploty/vlhkosti, ktorá je zobrazená.

POPIS TLAČIDIEL
Meteostanica má 6 dotykových tlačidiel pre hlavné funkcie ovládané 
cez displej.

1. [SNOOZE/LIGHT] (Opakované budenie / Osvetlenie)
 Jedným stlačením aktivujete podsvietenie LCD displeja 

na 5 sekúnd alebo funkciu opakovaného budenia. 
 Jedným stlačením aktivujete dotykové tlačidlá, ak nie sú na displeji 

zobrazené.
2. [  ]
 Jedným stlačením zvýšite hodnotu v režime nastavenia hodín, 

kalendára alebo budíka.
 V režime budíka môžete stlačením tohto tlačidla aktivovať/

deaktivovať budík 1 alebo 2.
3. [  ]
 Jedným stlačením znížite hodnotu v režime nastavenia hodín, 

kalendára alebo budíka.
 V režime budíka môžete stlačením tohto tlačidla aktivovať/

deaktivovať budík 1 alebo 2.
4. [ MODE ] (Režim)
 Postupné prepínanie medzi zobrazením hodín so sekundami 

(hodiny – minúty – sekundy), hodín s uvedením dňa (hodiny – 
minúty – deň v týždni), kalendára (deň – mesiac – deň v týždni), 
budíka 1 a budíka 2.

 Stlačením a podržaním na 2 sekundy vyvoláte režim nastavenia 
hodín a budíka.
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5. [ CH ] (Kanál)
 Výber kanálu 1, 2, 3 alebo aktivácia režimu automatického 

prepínania zobrazenia.
 Stlačením a podržaním na 2 sekundy aktivujete alebo deaktivujete 

režim vyhľadávania senzorov.
 V režime registrácie RF signálu (príjem signálu DCF pre riadenie 

hodín) môžete stlačením a podržaním na 2 sekundy ukončiť tento 
režim.

6. [ MEM ] (Pamäť)
 Jedným stlačením zobrazíte max./min. hodnoty vnútornej 

a vonkajšej teploty/vlhkosti. Po uplynutí 5 sekúnd sa opäť zobrazí 
aktuálna teplota/vlhkosť.

 Ak je zobrazená max./min. hodnota, môžete stlačením 
a podržaním na 2 sekundy vymazať uložené hodnoty vnútornej 
a vonkajšej teploty/vlhkosti.

 Ak nie sú rádiom riadené hodiny prijímané, môžete ich stlačením 
a podržaním na 3 sekundy aktivovať. Ak sú rádiom riadené hodiny 
prijímané, môžete ich stlačením tohto tlačidla deaktivovať.

Poznámka: Ak počas 20 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, dotykové 
tlačidlá zmiznú z displeja. Ak ich budete chcieť opäť zobraziť, raz 
stlačte tlačidlo „Snooze“ (Opakované budenie).

ZAČÍNAME
Táto meteorologická stanica bola navrhnutá tak, aby umožňovala 
jednoduché používanie. Aby bola zaručená správna funkcia, treba 
vykonať nasledujúce kroky v uvedenom poradí.

1. Vložte batérie do hlavnej jednotky pred vložením batérií 
do senzorových jednotiek.

2. Prijímaciu jednotku nie je možné ručne naprogramovať, ak 
nebola dokončená registrácia bezdrôtovej senzorovej jednotky. 
Pri indikátore kanálu CH bliká ikona vĺn ))) a je nutné počkať, až 
ikona bude trvalo zobrazená.

3. Umiestnite bezdrôtovú jednotku a hlavnú jednotku v rámci 
efektívneho dosahu vysielania, ktorý je za bežných podmienok až 
65 metrov.

 Dôležitá poznámka: Každá stavebná prekážka spôsobí zníženie 
efektívneho dosahu rádiového signálu z bezdrôtovej jednotky. 
Preto sa môže stať, že dosah bude len niekoľko metrov. Na prenos 
má vplyv aj počasie (hmla, dážď, sneženie).

Napriek tomu, že je bezdrôtová jednotka odolná voči poveternostným 
vplyvom, mala by byť umiestnená mimo pôsobenia priameho 
slnečného svetla, dažďa alebo snehu. Pre umiestnenie  bezdrôtovej 
jednotky zvoľte najlepšie severnú stranu domu a ideálna výška 
pre meranie je 1,25 m nad zemou mimo asfaltu a betónových plôch. 
Nikdy nedávajte jednotku na kovové konštrukcie z dôvodu zníženia 
dosahu vysielania.
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VLOŽENIE BATÉRIÍ DO HLAVNEJ JEDNOTKY

1. Odoberte kryt priestoru pre batérie.
2. Vložte dve 1,5 V alkalické batérie veľkosti AAA. Dbajte pritom 

na dodržanie uvedenej polarity.
3. Nasaďte kryt priestoru pre batérie späť na miesto.
 Poznámka: Ak sa v pravom hornom rohu LCD displeja zobrazí 

indikátor vybitej batérie, vymeňte batérie za nové.

VLOŽENIE BATÉRIÍ DO BEZDRÔTOVEJ 
SENZOROVEJ JEDNOTKY

1. Uchopte kryt priestoru pre batérie za jeho spodný okraj (v blízkosti 
dvoch výrezov) v dolnej časti senzorovej jednotky a odstráňte ho.

2. Vložte dve batérie veľkosti AA tak, aby boli dodržané značky 
polarity „+“ a „–“ uvedené v priestore pre batérie. Potom zacvaknite 
kryt priestoru pre batérie späť na miesto. (Jemne pritom stlačte oba 
okraje.).

Pohľad spredu Pohľad zozadu

REGISTRÁCIA BEZDRÔTOVEJ SENZOROVEJ 
JEDNOTKY

1. Vložte najskôr dve batérie veľkosti AAA do hlavnej jednotky. 
Miesto vonkajšej teploty bude zobrazené - - . – a ikona vlny bude 
blikať počas 2 minút, čo indikuje, že je hlavná jednotka v režime 
vyhľadávania senzorov.

2. V druhom kroku vložte dve batérie veľkosti AA do senzorovej 
jednotky. LED indikátor na prednom paneli bude blikať v intervale 
raz za 2 sekundy, čo znamená, že je používaný kanál 1.

3. Počas blikania LED indikátora na bezdrôtovom senzore môžete 
jedným stlačením tlačidla [CH] (Kanál) zmeniť nastavenie senzora 
na kanál 2. Ďalším stlačením tlačidla [CH] (Kanál) môžete nastaviť 
kanál 3. Interval blikania LED indikátora znázorňuje vybraný kanál, 
t. j. trvalé blikanie dvakrát za 2 sekundy znamená, že je vybratý 
kanál 2.
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 Poznámka: Ak používateľ nestlačí žiadne tlačidlo počas 10 sekúnd, 
bude režim nastavenia kanálu ukončený a začne sa prenos RF 
signálu. Hlavná jednotka zobrazí údaje o teplote.

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE ZOBRAZENIA 
Z BEZDRÔTOVÝCH KANÁLOV

Toto zariadenie je vybavené funkciou automatického prepínania 
zobrazenia. Ak je táto funkcia zapnutá, budú sa na displeji jednotky 
postupne na 6 sekúnd zobrazovať údaje o teplote a vlhkosti z každého 
bezdrôtového senzora.
1. Ak chcete ručne zobraziť údaje o teplote a vlhkosti z konkrétneho 

senzora, vyberte opakovaným stlačením tlačidla CH (Kanál) 
požadované číslo kanálu.

2. Ak chcete povoliť funkciu automatického prepínania zobrazenia, 
opakovane stlačte tlačidlo CH (Kanál) tak, aby sa na ľavej strane 
druhého riadka displeja zobrazila miesto čísla kanálu 1, 2 alebo 3 
ikona tejto funkcie.

RÁDIOM RIADENÉ HODINY DCF-77

Rádiovo riadený čas sa vypočítava prostredníctvom atómových hodín 
využívajúcich cézium, ktoré sa nachádza v Braunschweige (úradné 
hodiny Nemecka).
Čas je kódovaný a prenášaný z Mainfl ingenu (vo Frankfurte) v podobe 
signálu DCF-77 (77,5 kHz). Vysielací dosah signálu je 500 km, čo 
znamená, že tento signál pokrýva väčšinu západnej a strednej Európy. 
V rámci tohto dosahu je získaný čas úplne presný. Hneď ako je prijatý 
signál zo senzora (senzorov), bude ikona vlny
blikať, čo znamená, že prijímacia jednotka začala prijímať signál DCF 
rádiovo riadeného času.

RCC Mode Start RCC Received

Hneď ako je časový signál spracovaný, zostane ikona vlny na LCD 
displeji svietiť a čas a kalendár sa automaticky aktualizujú.

Poznámka: Počas prijímania časového signálu, ktoré trvá asi 10 minút, 
budú potlačené všetky manuálne funkcie. Ak si želáte vykonať 
nastavenie, jedným stlačením tlačidla [ MEM ] (Pamäť) deaktivujte 
príjem. Toto tlačidlo môžete tiež stlačiť a podržať na 3 sekundy 
kvôli manuálnej aktivácii príjmu v normálnom režime.
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NASTAVENIE HODÍN, KALENDÁRA, JAZYKA, 
JEDNOTIEK TEPLOTY A ZAPNUTIA/VYPNUTIA 

PRÍJMU ČASOVÉHO SIGNÁLU

1. Stlačením a podržaním tlačidla [MODE] (Režim) na 2 sekundy 
aktivujte režim nastavenia hodín. Začnú blikať číslice 12/24.

2. Stlačením tlačidla [  ] alebo [  ] prepnite medzi formátom 
24 hodín alebo 12 hodín a potvrďte stlačením tlačidla [MODE] 
(Režim).

4. Začnú blikať číslice časového pásma. Pomocou tlačidla [  ] 
znížte hodnotu o jednu hodinu alebo pomocou tlačidla [  ] zvýšte 
hodnotu o jednu hodinu a vykonajte požadované nastavenie. 
Potvrďte stlačením tlačidla [MODE] (Režim).

 Poznámka: Rozsah nastavenia časového pásma je -12 až +12.
5. Začnú blikať číslice hodín. Pomocou tlačidla [  ] znížte hodnotu 

o jednu hodinu alebo pomocou tlačidla [  ] zvýšte hodnotu o jednu 
hodinu a vykonajte požadované nastavenie. Ak príslušné tlačidlo 
podržíte, budú sa číslice meniť rýchlo.  Potvrďte stlačením tlačidla 
[MODE] (Režim).

6. Začnú blikať číslice minút. Pomocou tlačidla [  ] alebo [  ] 
nastavte požadované minúty. Ak príslušné tlačidlo podržíte, 
budú sa číslice meniť rýchlo. Potvrďte stlačením tlačidla [MODE] 
(Režim). 

 Poznámka: Pri každej zmene minút sa sekundy automaticky 
vynulujú.

7. Začnú blikať číslice roka a zobrazí sa ikona Yr. Stlačením tlačidla 
[  ] alebo [  ] nastavte požadovaný rok. Potvrďte stlačením 
tlačidla [MODE] (Režim).

 Poznámka: Nastavenie roka je možné vykonať v rozsahu od 2000 
do 2099. 

8. Začnú blikať ikony D a M. Stlačením tlačidla [  ] alebo [  ] 
vyberte formát D M (deň – mesiac) alebo M D (mesiac – deň). 
Potvrďte stlačením tlačidla [MODE] (Režim).

9. Začnú blikať číslice mesiaca. Stlačením tlačidla [  ] alebo [  ] 
nastavte požadovaný mesiac. Potvrďte stlačením tlačidla [MODE] 
(Režim). Rovnaký postup vykonajte aj v prípade dňa.

 Poznámka: Fáza mesiaca a deň v týždni budú automaticky 
vypočítané a zobrazené podľa dátumu nastaveného vyššie.

10. Začne blikať písmeno E. Stlačením tlačidla [  ] alebo [  ] 
vyberte niektorý z 5 jazykov displeja pre zobrazenie dňa v týždni 
(angličtina/nemčina/francúzština/španielčina/taliančina, pozrite 
tabuľku 1). Stlačením tlačidla [MODE] (Režim) potvrďte a ukončite 
režim nastavenia.

11. Začnú blikať jednotky teploty. Stlačením tlačidla [  ] alebo [  ] 
vyberte °C alebo °F. Stlačením tlačidla [MODE] (Režim) potvrďte 
požadované jednotky teploty.

12. Začne blikať ikona ON (Zapnuté). Stlačením tlačidla [  ] alebo 
[  ] nastavte možnosť ON (Zapnuté) alebo OFF (Vypnuté).  
Stlačením tlačidla [MODE] (Režim) potvrďte požadovaný výber. 
Pri nastavení možnosti OFF (Vypnuté) bude funkcia RCC 
deaktivovaná.
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Poznámka: Ak v režime nastavenia nestlačíte počas 10 sekúnd žiadne 
tlačidlo, nastavenie bude automaticky uložené a obnoví sa normálne 
zobrazenie.

NASTAVENIE DENNÉHO BUDÍKA

1. V režime zobrazenia hodín môžete stlačením tlačidla [MODE] 
(Režim) vybrať budík 1 alebo 2. Potom znovu stlačte a podržte 
tlačidlo [MODE] (Režim) na 2 sekundy, aby ste aktivovali 
nastavenie budíka.

2. Začnú blikať číslice hodín. Pomocou tlačidla [  ] znížte hodnotu 
o jednu hodinu alebo pomocou tlačidla [  ] zvýšte hodnotu o jednu 
hodinu a vykonajte požadované nastavenie. Ak príslušné tlačidlo 
podržíte, budú sa číslice meniť rýchlo. Potvrďte stlačením tlačidla 
[MODE] (Režim).

3. Začnú blikať číslice minút. Pomocou tlačidla [  ] znížte hodnotu 
o jednu minútu alebo pomocou tlačidla [  ] zvýšte hodnotu 
o jednu minútu a vykonajte požadované nastavenie. Ak príslušné 
tlačidlo podržíte, budú sa číslice meniť rýchlo. Potvrďte stlačením 
tlačidla [MODE] (Režim). Jednotka teraz automaticky zobrazí 
na 10 sekúnd čas budíka a potom obnoví zobrazenie hodín. 
Rozsvieti sa ikona budíka v podobe zvonu, ktorá uvádza, že je 
denný budík aktivovaný.

Poznámka: Ak v režime nastavenia nestlačíte počas 10 sekúnd žiadne 
tlačidlo, nastavenie bude automaticky uložené a obnoví sa normálne 
zobrazenie.

Waning 
Gibbous

Waning 
Crescent

Waxing 
Crescent

Waxing 
Gibbous

Full Moon Last Quarter New Moon First Quarter
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FÁZA MESIACA

Meteorologická stanica ponúka zobrazenie 8 fáz mesiaca (t. j. od novu 
až po ustupujúci kosák).

PREDPOVEĎ POČASIA

Meteorologická stanica dokáže zisťovať zmeny miestneho 
barometrického tlaku a na základe získaných údajov predpovedá 
počasie na ďalších 12 až 24 hodín.

Poznámka:
1. Presnosť všeobecných predpovedí počasia na základe tlaku je asi 

70 až 75 %. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek 
nepríjemnosti spôsobené nepresnou predpoveďou. 

2. Predpoveď počasia je stanovená pre nasledujúcich 12 až 24 hodín. 
Nemusí nutne odrážať aktuálnu situáciu. 

3. Predpoveď „slnečného počasia“ v nočných hodinách určuje jasnú 
oblohu.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavná jednotka
Rozsah zobrazenia vnútornej teploty : -10 °C až +60,0 °C
Predpokladaný prevádzkový rozsah : 0 °C až +50,0 °C
Rozlíšenie teploty : 0,1 °C
Diaľkové meranie teploty
Rozsah zobrazenia vonkajšej teploty : -20,0 °C až +60,0 °C
Rozlíšenie teploty : 0,1 °C

Vnútorné/Diaľkové meranie relatívnej vlhkosti
Rozsah zobrazenia relatívnej vlhkosti : 20 % RV až 99 % RV
Rozsah merania teploty : -10 °C až +50,0 °C

Vzdialená jednotka
Predpokladaný prevádzkový rozsah : -10,0 °C až +50,0 °C
Rozlíšenie teploty : 0,1 °C 
Rozsah zobrazenia relatívnej vlhkosti : 20 % RV až 99 % RV
Rozsah merania teploty : -10 °C až +50,0 °C
Presnosť merania teploty : +1 °C (+2 °C)
Presnosť merania vlhkosti : +5 % RV (+8 % RV)
Frekvencia VF vysielania : 868 MHz
Prenosový dosah VF signálu vo voľnom priestore
  : 65 metrov vo voľnom priestore
Interval prenosu údajov o teplote : 120 sekúnd
Napájanie – hlavná jednotka :  2× batéria 1,5 V typ AAA 

(nie je súčasťou príslušenstva) 
 – Snímač :  2× batéria 1,5 V typ AAA 

(nie je súčasťou príslušenstva)
Rozmery hlavnej jednotky : 145 × 23 × 103 mm
Hmotnosť  : 190 g
Rozmery snímača : 54 × 25 × 105 mm
Hmotnosť  : 52 g

Poznámka:
Presnosť závisí od rozsahu merania teploty a vlhkosti.
  
Presnosť merania teploty a vlhkosti pre hlavnú jednotku:
0 °C až 40 °C : +/-1 °C
40 °C až 50 °C : +/- 2 °C 
40 % až 80 % RV : +-5 % RV
Iný rozsah : +/-8 °C

Presnosť merania teploty a vlhkosti pre snímač:
0 °C až 40 °C: +/-1 °C
-10 °C až 0 °C a 40 °C až 50 °C : +/-2 °C
<40 % až 80 %< : +-5 % RV
30 % až 40 % ≤ ≥ 80 % : +-8 % RV

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revízia 09/2014
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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.

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.

 Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SWS 165 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.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť 
bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich 
zmenu.
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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. 
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