
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
MANUALUL	  UTILIZATORULUI	  
STAȚIE	  METEO	  CU	  SENZOR	  WIRELESS	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Înainte	  de	  a	  opera	  aceasta	  unitate,	  vă	  rugăm	  să	  citiți	  toate	  instrucțiunile.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
PRECAUȚII	  

Acest produs este proiectat pentru a vă oferi ani de funcționare satisfăcătoare 
dacă este manipulat cu grijă. Iată câteva măsuri de precauție: 
● Nu scufundați aparatul în apă. 
● Nu curățați unitățile cu materiale abrazive sau corozive. Ele pot zgâria 
piesele din plastic si coroda circuitele electronice. 
● Nu expuneți produsul la forță excesivă, șocuri, praf, temperatură sau 
umiditate, lucru care poate duce la defecțiuni, poate scurta durata de viață, 
deteriora bateriile, și deteriora componentele. 
● Nu modificați componentele interne ale unității. 
Acest lucru va duce la anularea garanției și poate provoca daune. Aceste 
unități nu conțin piese ce pot fi reparate de utilizator. 
● Folosiți numai baterii noi. Nu amestecați baterii noi și vechi. 
● Citiți manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul. 
	  

INTRODUCERE	  
Vă multumim pentru alegerea stației meteo cu ceas . 
Acest aparat combină păstrarea timpului precis cu monitorizarea și afișarea 
condițiilor de temperatură și umiditate de curent de până la 3 locații, la 
distanță. 
În acest pachet veți găsi: 
• O unitate principală (receptor) 
• Un senzor la distanță (emițător) 
• Manualul utilizatorului  
• Un cablu USB  
• O șurubelniță 
• un adaptor de curent alternativ 
Vă rugăm să păstrați acest manual la îndemână, pe măsură ce utilizați noul 
aparat. Acesta conține instrucțiuni practice pas-cu-pas, precum și specificațiile 
tehnice și măsuri de precauție. 
	  

	  
PREZENTARE	  GENERALĂ	  A	  PRODUSULUI	  

 
UNITATEA PRINCIPALA 
Caracteristici 
● Indicatorii de baterie descărcată 
● Afișaj Celsius si Fahrenheit schimbabil 
● Poate recepta date de temperatură și umiditate (30 m  fără obstacol) 
● Memorie minimă și maximă pentru temperatura si umiditatea din interior și 
de la distanță 
● Fundal luminos colorat  
● Selectarea formatului de oră 12/24  
● Funcția de alarmă și snooze 
● Afișare a datelor despre oră, umiditate, temperatura  



● Apăsând lung "+ / CH" 3 secunde, puteți reconecta senzorul la distanță 
după instalarea unei noi baterii. 
 
VEDERE DIN FAȚĂ/SPATE 
Temperatura, umiditatea și ora sunt afișate în digiți de dimensiuni mari, ușor 
de citit 
	  
	  

	  
 
 
 



A. Afișajul stării vremii: 
Când simbolul soare este luminos, indică faptul că prognoza meteo este 
însorită în următoarele 12 ore. 
Când simbolul nor cu soare este luminos, indică faptul că prognoza meteo 
este parțial înorată în următoarele 12 ore. 
Când simbolul nor este luminos, indică faptul că prognoza meteo este înorată 
în următoarele 12 ore. 
Când simbolul nor cu ploaie este luminos, indică faptul că prognoza meteo 
este ploioasă în următoarele 12 ore. 
B. Ora, săptămâna, afișarea calendarului 
C. Afișajul de temperatură interioară și de umiditate 
D. Afișajul de temperatură în aer liber și de umiditate  
E. M / S: Butonul principal pentru setare 
F. "+ / CH": canalele butonul de selecție și creștere. Atunci când se setează 
numere, acesta este semnul plus. 
G. "- / CF": celsius / Fahrenheit butonul de selecție si descreștere. Atunci 
când se setează numere, acesta este semnul minus. 
H. MEM: minumum. Citirile maxime ale temperaturii interioare și de la distanță 
și a umidității. 
I. Capacul compartimentului bateriei (capac) 
J. Butonul cu funcția  Snooze 
 
 
Senzor pentru telecomandă 
Caracteristici 
● Transmisie de temperatură de la distanță la unitatea principală prin 
intermediul frecvenței 433MHz. 
● Senzorul poate fi montat pe perete, folosind agățătoarea integrată 
● Selecție cu trei canale 
 

 
 



 
 

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE ALE UNITĂȚII PRINCIPALE 
 
Conectați aparatul la alimentare prin cablul Mini USB 5V, comutați pornit / 
oprit pe "ON (pornit)", lumina de fundal va fi activată, produsul se va auto-
verifica și va afișa pe întregul ecran în mod automat și apoi va arăta timpul 
inițial 0:00. va genera un sunet "Bi Bi Bi" în același timp, pe ecranul LCD full-
screen timp de 3 secunde. apoi intră în modul standard. Vă rugăm să 
deconectați bandă izolatoare din partea de jos a produsului. 
● Alarmă implicită: 07:00 
● Temperatura implicită: ° C 
● Format oră: 24HR 
● Grafică Meteo: Soare cu nor. 
● Calendar implicit: 2008 Jan, 1  
 
 
MOD IMPLICIT 
● În modul implicit, apăsând scurt "M / S" se va afișa 
● Când se revine la modul de dată sau de alarmă fără operare, acesta va 
reveni la afișajul de ceas după 8 secunde. 
● Când se revine la afișarea alarmei, apăsați "+ / CH", controlul alarmei pornit 
/ oprit. 
● Prin apăsarea mai lungă "M / S", se pot seta datele care sunt afișate. 
● Prin apăsarea scurtă "MEM", se pot verifica datele de maxim/minim cu 
privire la temperatură și umiditate. 
● Prin apăsarea mai lungă "MEM", se pot șterge datele despre umiditate și 
temperatură. 
● Prin apăsarea scurtă "- / CF" se poate selecta formatul "° C / ° F". 
● Apăsare lungă> 2 secunde 
● Apăsarea scurtă este de 1 secundă 
● Atunci când setați data: "+ / CH" înseamnă adăugare, "- / CF" înseamnă 
reducere. 
● După 30 de secunde fără operare, setările curente de date vor fi păstrate de 
la sine. 
 
SETAREA OREI 
În modul normal de oră, apăsând lung M / S și intrați în modul de setare al 
orei. 24HR va clipi, apăsați scurt "+ / CH" pentru a selecta formatul 12HR / 
24HR. Apăsați "M / S", afișajul orei va lumina intermitent, apăsați "+ / CH", "- / 
CF" pentru a seta ora. Apăsați M / S, reveniți pentru a seta minutele. Digiții 
minutelor luminează intermitent, apăsați "+ / CH", "- / CF" pentru a seta 
minutelee. 
Și apăsați M / S pentru a finaliza setarea orei. 
 
SETAREA DATEI 
În modul normal de timp, apăsând scurt "M / S", se va afișa data. Prin 
apăsare lungă "M / S", anul va lumina intermitent. 
Apasati butonul "+ / CH", "- / CF" pentru a seta data anului. Apăsați "M / S" 
veți avea numărul "00" luminând intermitent. Apăsați "+ / CH", "- / CF" pentru 



a seta fusul orar corect. Apăsați M / S pentru a seta luna. Atunci când digitul 
cu luna luminează intermitent, apăsați "+ / CH", "- / CF" pentru a seta data. 
Apăsați "M / S" pentru a seta ziua. Atunci când digitul zilei luminează 
intermitent, apăsați "+ / CH", "- / CF" pentru a seta data. 
 
ALARMĂ ȘI STABILIREA SNOOZE  
● În modul normal de afișare, apăsați pe butonul "M / S" de două ori, afișajul 
va arăta "AL". Apăsați butonul "+ / CH" va arăta simbolul unui clopoțel.Apăsați 
lung pe "M / S", numărul orei va lumina intermitent. Apăsați butonul sus / jos 
"+ / CH" "- / CF" pentru a seta ora. 
 
Apăsați "M / S" pentru a seta minutele. Digiții minutelor vor lumina intermitent. 
Apăsați butonul sus / jos "+ / CH" "- / CF" pentru a seta minutele. 
● După setarea timpului de alarmă, apăsați "M / S", afișajul va arăta simbolul 
"Zz ". 
Reglarea duratei de amânare (implicit: 5 minute)- apăsați butonul sus / jos "+ / 
CH" "- / CF" pentru a seta timpul de amânare. 
Dupa setarea timpului de amânare, apăsați "M / S" pentru a reveni înapoi la 
afișajul normal de timp. (Acesta va reveni în mod automat daca nu se 
efectuează nicio opera'ie timp de 30 de secunde). 
● Anulare Setării alarmei: Pe afișajul normal de timp, apăsați "M / S" de două 
ori, afișajul va arăta "AL". Apasati butonul "+ / CH", anulați alarma. Simbolul 
clopoțelului va disparea. 
 
BUZZER Ora alarmei este de 2 minute, mod de alarmă după cum 
urmează: 
● a.0-10 secunde, BI / secundă 
● b.10-20 secunde, BI BI / secundă 
● c.20-30 secunde, BI BI BI BI / secundă 
● d. după 30 de secunde, BI continuu 
UMIDITATE ȘI TEMPERATURĂ 
● "IN" sunt datele din interior. Atunci când unitatea principală funcționează, 
acesta va sesiza și afișa datele despre umiditate și tempeatură în mod  
automat. 
● "OUT" sunt datele din exterior. Atunci când conectați cu succes senzorul la 
distanță, acesta va sesiza și afișa datele. 
 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A SENSORULUI LA DISTANȚĂ 
● Utilizați o șurubelniță (este inclusă) pentru a deschide telecomanda. Instalați 
2 baterii tip AAA (nu sunt incluse). 
● După ce instalați bateriile, telecomanda va lumina intermitent roșu. Și va 
începe transmisia de date. 
● Există 3 canale de selectare. Asigurați-vă că senzorul la distanță este în 
același canal cu unitatea principală. 
● După setarea corectă, se poate închide capacul bateriei și înșurubați-l bine. 
● Standard de rezistență la apă: IPX4 
● Partea "OUT " a unității principale va fi implicit canalul 1. 
● Apăsați scurt "+ / CH" pentru a selecta canalul 1, 2, 3. (trebuie să fie același 
canal ca și al telecomenzii). 



● Apăsați lung "+ / CH", "OUT" va apărea o lumină roșie intermitentă. 
Înseamnă căutarea de semnal. 
● Atunci când caută semnal, vă rugăm să așteptați timp de 3 ~ 5 minute 
pentru conectare. 
● Când conectarea este efectuată cu succes, partea "OUT" se va afișa în 
afara datelor de umiditate și temperatură. Unitatea va intra în modul de 
căutare automată sau puteți apăsa și menține apăsat butonul "+ / CH" iar 
unitatea va intra în modul de căutare (semnalul luminează intermitent pe 
afișajul exterior). Atunci când un senzor de exterior este scos de pe un canal, 
ultimele citiri rămân pe afișaj timp de o oră. După o oră, se afișează gol "- ° C 
-% (grade Celsius)" - ° F -% (Fahrenheit). 
Când senzorul este mutat într-o altă poziție durează 1 minut până la 
reconectarea unității. 
 
 
 
 
INSTALAREA LOCAȚIEI SENZORULUI 
● Capacul senzorului extern nu este rezistent la apă. În cazul în care senzorul 
este amplasat în aer liber, atunci acesta trebuie să fie amplasat într-o zonă 
acoperită, astfel încât să nu fie plouat direct sau să se așeze zăpada pe el. 
● Nu așezați niciodată senzorul pe suprafețe metalice sau obiecte și nu-l 
așezați în interiorul unor carcase metalice. Dacă este posibil, localizați 
senzorul pe latura de nord a casei, astfel încât citirea temperaturii să nu fie 
distorsionată de efectul luminii solare. 
 

AVERTISMENTUL DE BATERIE SLABĂ 
 
Un indicator de baterie slabă va apărea pe unitatea principală, avertizând că 
bateriile trebuie înlocuite. 
 

 
 

PORNIREA 



AFIȘAJUL TEMPERATURII 
Odată ce bateriile au fost instalate, senzorul la distanță va transmite date de 
temperatură la intervale de 30 secunde. Poate dura până la două minute 
pentru ca unitatea de bază să primească valorile inițiale. La recepția cu 
succes, temperatura transmisă de la distanță va apărea pe linia de sus a 
ecranului unității principale (canalul de transmisie la distanță implicit este 
canalul 1). Unitatea de bază va actualiza automat citirea la intervale de 30 
secunde. Odată ce comunicarea între unitatea centrală și senzorul la distanță 
a fost stabilită, se fixează senzorul la distanță, în locația dorită. 
 
	  

AMPLASAREA UNITATILOR 
Unitatea de bază poate fi amplasată pe orice suprafață plană în interior. 
Senzorul la distanță poate fi amplasat în interior sau în aer liber, pe o 
suprafață plană sau montat pe perete. 
 
 

SPECIFICAȚII 
Temperatura de interior si exterior - umiditate 
Temperatura interioară: 0 ° C până la 50 ° C, precizie de 1 ° C 
Precizia de măsurare: +/- 1 ° C (0 ° C până la 40 ° C) și +/- 2 ° C (40 ° C până 
la 50 ° C) 
Temperatura din exterior: -40 ° C până la 50 ° C 
Precizia de măsurare: +/- 1 ° C (0 ° C până la 40 ° C) și +/- 2 ° C (0 ° C până 
la -40 ° C la 40 ° C până la 50 ° C)  
Umiditate de interior si exterior: 20 până la 95% RH 
Precizia de măsurare a umidității: +/- 10% RH 
Afișare  a temperaturii în ° C sau ° F 
Senzor wireless cu o frecvență radio de 433 MHz 
Pot fi utilizați până la trei senzori  
Interval: până la 30 m în spațiu deschis, fără interferențe 
Amlasate pe o masă 
Sursa de putere: 
Stație meteorologică: 2 baterii x 1,5 V tip AG 13 (incluse), adaptor de curent 
continuu de 5 V / 500 mA 
 Senzor: baterii 2 x 1,5 V tip AA (nu sunt incluse) 
Dimensiunile stației: 105 x 180 x 55 mm  
Dimensiuni senzor: 40 x 75 x 28 mm  
Greutatea stației meteo: 170 g 
Greutatea senzorului: 25 g 
 
 
 
INSTRUCŢIUNI PENTRU SCOATEREA CORECTĂ DIN UZ A 
PRODUSULUI 
 
Instrucţiuni şi informaţii legate de scoaterea din uz a materialelor 
utilizate la ambalaj 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din 
localitatea dvs. 



 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI 
ELECTRONICE 
 

Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale 
semnifică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu 
trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru 
scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predaţi aceste produse 
unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod alternativ, în 
anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, 

puteţi returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziţionaţi un 
produs nou echivalent.  
Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor 
naturale şi împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea 
necorespunzătoare a deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor de 
colectare a deşeurilor informaţii suplimentare. În conformitate cu 
reglementările naţionale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de 
deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz aparatele electrice sau electronice, cereţi 
distribuitorului sau furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.  
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, cereţi informaţiile necesare 
despre metoda corectă autorităţilor dvs. locale sau distribuitorului. 
 
 

 Fast ČR, A.S. declară că SWS 290 + SWS TH290 este în 
conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 
1999/5 / ES. Dispozitivul poate fi utilizat în UE fără restricții. Declarația de 
conformitate este o parte a manualului utilizatorului sau poate fi găsită pe site-
ul www.sencor.eu. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot să intervină fără 
notificare prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 

RO Condiţii de acordare a garanţiei  
Cardul de garanţie nu face parte din pachetul acestui aparat. 

 
Acest produs beneficiază de o garanţie de 24 de luni de la data achiziţionării 
de către utilizatorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. 
Garanţia este valabilă numai pentru bunuri de uz casnic ale clienţilor. Cererea 
de depanare poate fi făcută la magazinul comerciantului de unde produsul a 
fost achiziţionat sau la centrele de servicii menţionate mai jos. Utilizatorul final 
este obligat să înainteze o cerere imediat după apariţia defectelor, însă doar 
până la expirarea garanţiei. Utilizatorul final este obligat să coopereze pentru 
certificarea defectelor apărute. Se acceptă numai produse complete şi curate 
(conform standardelor de igienă). În cazul solicitărilor de garanție eligibile, 
perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de la data înaintării cererii 
până la data returnării produsului către client. Pentru obţinerea serviciilor 
acestei garanţii, utilizatorii finali sunt obligaţi să îşi certifice reclamaţia cu 
următoarele documente completate corespunzător: chitanţă, certificat de 
garanţie, certificat de instalare. 
 
Această garanţie este nulă în special dacă următoarele sunt aplicabile: 
§ Defectele erau cunoscute la vânzare. 
§ Uzură sau deteriorare provocată de utilizarea obişnuită. 
§ Produsul a fost deteriorat în urma instalării neprofesionale sau greşite, 

utilizat contrar manualului de utilizare aplicabil, utilizat contrar actelor 
normative şi procesului comun de folosire sau utilizat în alt scop decât cel 
pentru care a fost proiectat. 

§ Produsul a fost deteriorat din cauza neglijenţei sau mentenanţei 
insuficiente. 

§ Produsul a fost deteriorat de murdărie, accidente de forţă majoră (dezastre 
naturale, incendii şi inundaţii). 

§ Defectarea funcţionalităţii cauzată de dualitatea scăzută a semnalului, 
interferenţe ale câmpului electromagnetic etc. 

§ Produsul a fost deteriorat mecanic (ex. buton stricat, căzătură). 
§ Deteriorare provocată de medii nepotrivite, anexe, consumabile (baterii) 

sau de condiţii de funcţionare necorespunzătoare (ex. temperatură 
crescută, umiditate crescută, cutremure). 

§ Informaţiile pe documentele prezentate sunt diferite faţă de cea de pe 
produse. 

§ Cazuri în care produsul reclamat nu poate fi identificat conform 
documentelor prezentate (ex. numărul de serie sau timbrul de garanţie au 
fost deteriorate). 

 
Centre de servicii autorizate 



Accesaţi www.sencor.ru pentru informaţii legate de centrele de servicii 
autorizate. 
	  

	  


