
 
Manual de utilizare 

 

 
 
 
Termometru interior/exterior cu senzor de umiditate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREZENTARE GENERALĂ 
 
UNITATEA PRINCIPALĂ 

 
1. Temperatura și umiditatea interioară 
2. Indicator nivel de confort 
3. Indicator de schimbare a mediului 
4. Indicator fereastră 
5. Baterie descărcată (senzor de interior) 
6. Temperatura și umiditatea exterioară 
7. Buton tactil 
8. Timpul actual 
9. Baterie descărcată (senzor de exterior) 
10. Canal emițător 
11. Capac compartiment baterie 
12. Buton iluminare spate 
13. Braț suport 
 
 
 
 
 



SENZOR EXTERIOR 
 
Ecran LCD    Orificiu pentru agățat 

 
Compartiment pentru baterie 

 
 

CARACTERISTICI 
 

1. Indicator fereastră deschisă/închisă  
2. Butoane tactile pentru o utilizare ușoară 
3. Temperatură interioară și exterioară 
4. Umiditate interioară și exterioară 
5. Înregistrează temperatura și umiditatea max./ min (în interior și în exterior) 
6. Indicator nivel confort 
7. Indicator baterie descărcată 
8. Afișarea timpului în format 12/24h 
9. Lumină de fundal albă 
10. Emițător wireless 100 de metri în zonă deschisă 
 

NOȚIUNI DE BAZĂ 
 

ALIMENTARE ELECTRICĂ 
INSTALAREA UNITĂȚII PRINCIPALE 
1. Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii. 
2. Introduceți 3 baterii AAA, respectând polaritatea (+ și-). 
 
INSTALAREA SENZORULUI 
1. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii. 
2. Introduceți 2 baterii AAA, respectând polaritatea (+ și -). 
  
Inițializarea 
1. După pornire, ecranul LCD va fi afișat în mod complet timp de 3 secunde, iar 
higrometrul va detecta temperatura și umiditatea interioară și apoi va începe să 
recepționeze semnalul exterior care durează maximum 3 minute. 



2. Temperatură prestabilită: °C 
3. Afișare timp prestabilit: 24HR 

SETARE TIMP 
 

Funcție 
Acționare 

MEM / ▼ °C / °F / SET CH / ▲ LIGHT 

 
Mod 
standard 

Apăsat Verificare 
înregistrare maximă 

Comutare C / F 
 

Comutare canal Lumină fundal 
pornită 

Menținut Ștergere 
înregistrare maximă 

Intrare în modul 
de setare timp 

Reînregistrare 
RF 

---------------- 

Mod 
setare  
timp 

Apăsat Reducere Confirmare și 
continuare 

Creștere 
 

---------------- 

Menținut Reducere cu 8 
nivele 

------------ Creștere cu 8 
nivele 

---------------- 

 
1. Apăsați și mențineți apăsat butonul "°C / °F / SET" pentru a intra în opțiunea de 
setare timp.  
2. Ora și minutele vor lumina intermitent. Apăsați "CH / ▲" pentru a crește și "MEM / 
▼" pentru a reduce nivelul de setare. 
3. Ordine setare: Oră → Minute → 24/12H → OFF/ON (OPRIT/PORNIT) (Modul de 
memorie 24 ore sau timp complet) → Ieșire 
4. Apăsați "°C / °F / SET" pentru a confirma setarea. 

 
ÎNREGISTRĂRI MAX ȘI MIN  

 
1. Apăsați "MEM/▼" prima oară pentru a afișa temperatura și umiditatea maximă, 
valoarea va fi afișată timp de 5 secunde. 
2. Apăsați "MEM/▼" a doua oară pentru a afișa temperatura și umiditatea minimă, 
valoarea va fi afișată timp de 5 secunde. 
3. Apăsați "MEM/▼" a treia oară pentru a reveni la modul standard.  
4. Apăsați și mențineți apăsat "MEM/▼" pentru a șterge înregistrările max. și min, 
memoria fiind reactivată. 
5. Utilizatorul poate selecta limita de timp MEM, consultați punctul 3 din secțiunea 
SETARE TIMP. 
6. ON înseamnă că se vor înregistra ultimele 24 de ore, se va șterge automat și se va 
reîncepe înregistrarea la 0:00; OFF înseamnă că înregistrarea va dura tot timpul de la 
pornire. 
 

CANALUL EXTERIOR 
1. Higrometrul va recepționa automat semnalul exterior după pornire, starea de 
recepție va dura maximum 3 minute, semnalul antenei receptoare va lumina 
intermitent, în cazul în care nu va fi recepționat niciun semnal în 3 minute, acesta va fi 
dezactivat și nu se va mai recepționa semnalul exterior. 
2. Apăsați butonul "CH / ▲" pentru a schimba canalul 
3. Ordinea de setare este CH1 --> CH2 --> CH3 --> Scanare canal (de la CH1 la CH2 
la CH3, intervale de 10 secunde) 
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul "CH / ▲" timp de mai mult de 3 secunde pentru 
a intra manual în reînregistrarea RF, apăsați și mențineți apăsat butonul "CH / ▲" timp 
de 3 secunde din nou veți ieși din înregistrare RF 
5. Datele actualizate privind temperatura și umiditatea exterioară vor fi șterse în timpul 
reînregistrării 
 



Observații: 
a. Dacă higrometrul a recepționat anterior cu succes datele din aer liber, iar în 
următoarele 60 de minute ați pierdut semnalul, secțiunea pentru zona de aer liber a 
higrometrului va afișa "--.--" 
b. Pentru mai multe canale (cu condiția să achiziționați mai mulți senzori), trebuie să 
îmbinați senzorii unul câte unul. Înainte de a potrivi un anumit canal, vă rugăm să 
porniți senzorul și să comutați senzorul pe același canal ca și unitatea principală. 
 

INDICATOR NIVEL DE COMFORT 

Afișaj 

 
  

Umiditate USCAT 
20% ~ 44%, 

CONFORTABIL 
45% ~ 65%, 

UMED 
66% ~ 95% 

 
1. Uscat: atunci când umiditatea interioară este între 20% ~ 44%, inclusiv 20% și 44% 
2. Confortabil: atunci când intervalul de umiditate interior este de 45% ~ 65%, inclusiv 
45% și 65% 
3. Umed: atunci când umiditatea interioară este între 66% ~ 95%, inclusiv 66% și 99% 
 

PICTOGRAMA MODIFICĂRII AMBIENTALE 
Modificarea ambientală este calculată de umiditatea absolută exterioară și interioară. 
Pictogramele se vor modifica pe ecran în condițiile de mai jos: 
 

Diferența de umiditate absolută (Exterior VS Interior)  Ecran 

În intervalul +/-0,8g/m³ NICIO MODIFICARE 

Peste +0,8g/m³ MAI UMED 

Sub -0,8g/m³ MAI USCAT 

 
INDICATOR FEREASTRĂ 

În anumite condiții de umiditate (așa cum arată graficul de mai jos), indicatorul 
fereastră de pe ecran va apărea ca referință pentru deschiderea/închiderea ferestrelor. 
 

Nivel confort 
umiditate 

 

Modificare ambientală 

 

Fereastră 
deschisă 

 

Fereastră închisă 

 

Confort Mai uscat sau Mai 
Umed sau Nicio 
schimbare 

Oprit Oprit 

Uscat Nicio schimbare Oprit Oprit 

Uscat Mai Umed Pornit Oprit 

Uscat Mai Uscat Oprit Pornit 

Umed Nicio schimbare Oprit Oprit 

Umed Mai Umed Oprit Pornit 

Umed Mai Uscat Pornit Oprit 

 
 
 



PRECAUȚII 
 

● Nu curățați nicio parte a produsului cu benzen, diluant sau alte substanțe chimice cu 
solvent. Atunci când este necesar, curățați cu un material moale. 
● Nu scufundați niciodată produsul în apă. Acest lucru poate provoca electrocutare și 
poate deteriora produsul. 
● Nu supuneți produsul la forță, șoc, fluctuații ale temperaturii sau umidității. 
● Nu modificați componentele interne. 
● Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi sau baterii de diferite tipuri. 
● Nu amestecați baterii alcaline, standard sau reîncărcabile cu acest produs. 
Scoateți bateriile dacă depozitați acest produs pentru o perioadă lungă de timp. 
● Nu aruncați acest produs ca deșeu municipal nesortat. Este necesară colectarea 
separată a acestor deșeuri pentru o tratare specială. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SCOATEREA DIN UZ A 
MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE 

 
Scoateți din uz materialul de ambalare la un centru public destinat scoaterii din uz a 
deșeurilor. 
 
 

SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE 
 

 

Semnificația simbolului de pe produs, accesoriile sale sau ambalaj 
indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca și deșeu menajer. 
Vă rugăm să predați produsul centrelor de colectare din zona 
dumneavoastră pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice. 
În mod alternativ, în anumite state din UE, puteți returna produsele 
reprezentantului dumneavoastră de vânzări atunci când achiziționați 
un produs similar. Scoaterea corectă din uz a acestui produs va ajuta 
la conservarea resurselor naturale și va ajuta la prevenirea 
impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății umane. 
Vă rugăm solicitați informații cu privire la centrele de colectare a 
deșeurilor la autoritățile dumneavoastră locale. Reciclarea improprie 
a acestor tipuri de dispozitive poate fi pusă sub rezerva 
reglementărilor naționale privind amenzile. 
 
Pentru entitățile comerciale din UE 
 Dacă doriți să scoateți din uz un dispozitiv electric sau electronic, 
solicitați informațiile necesare de la reprezentatul de vânzări sau 
furnizor. 
 
Scoaterea din uz în alte țări în afară de UE 
 
Dacă doriți să scoateți din uz acest produs, solicitați informațiile 
necesare despre metoda corectă de la departamentele 
guvernamentale sau de la reprezentantul dumneavoastră de 
vânzări. 
 

 

Acest produs corespunde cu toate cerințele UE. 

 
Modificările de text, aspect și specificații tehnice pot apărea fără notificare prealabilă 
și ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări. 
 
Versiunea originală este cea în limba cehă. 
Adresa producătorului: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01 
 
Prin prezenta, FAST ČR, a.s. certifică faptul că echipamentul radio tip SWS 2900 este 
în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE este 
disponibilă la următoarea adresă de internet: www.sencor.eu 
 
 



CONDIȚII DE GARANȚIE 
Cardul de garanție nu reprezintă parte a ambalajului dispozitivului. 

 
Produsul beneficiază de garanție pentru o perioadă de 24 de luni de la data 
achiziționării la utilizatorul final. Garanția este limitată la următoarele condiții. Garanția 
se aplică doar produselor utilizate în scopuri casnice. Cererea de service poate fi 
depusă fie la magazinul de unde a fost achiziționat produsul, fie în centrele de service 
autorizate menționate mai jos. Utilizatorul final este obligat să depună o cerere de 
garanție imediat după apariția defectelor, dar doar până la finalul perioadei de garanție. 
Utilizatorul final este obligat să coopereze pentru certificarea defectelor constatate. 
Doar produsele complete și curate (conform standardelor igienice) vor fi acceptate. În 
cazul unei cereri de garanție eligibile, perioada de garanție va fi prelungită cu perioada 
de la data depunerii cererii de garanție și până la preluarea produsului de către 
utilizatorul final, sau până la data la care utilizatorul final este obligat să îl preia. Pentru 
a beneficia de service în temeiul acestei garanții, utilizatorul final este obligat să 
certifice această cerere cu următoarele documente complete: factură, certificat de 
garanție, certificat de instalare. 
 
Garanția este anulată în următoarele situații: 

 Produs defect care a fost cumpărat ca atare. 

 Uzură sau deteriorare cauzată de utilizarea obișnuită. 

 Produsul a fost deteriorat în urma unei instalări greșite sau neprofesionale sau 
în urma folosirii într-un mod contrar manualului de utilizare aplicabil, folosit 
contrar prevederilor legale sau procesului comun de utilizare sau utilizat în alt 
scop decât cel pentru care a fost proiectat. 

 Produsul a fost deteriorat în urma lipsei întreținerii sau întreținerii insuficiente. 

 Produsul a fost deteriorat de murdărie, accident de forță majoră (dezastre 
naturale, incendiu și inundații). 

 Defecte privind funcționalitatea cauzate de dualitatea slabă a semnalului, 
interferenței câmpurilor electromagnetice, etc. 

 Produsul prezintă defecte mecanice (de ex. buton rupt, lovituri). 

 Defecte cauzate de utilizarea unor medii nepotrivite, consumabile expandabile 
(baterii) sau în urma condițiilor de funcționare extreme (de ex. temperaturi 
ridicate, umiditate ridicată, cutremure). 

 Reparații, modificări sau alte acțiuni efectuate asupra produsului de către 
personal neautorizat. 

 Utilizatorul final nu a dovedit dreptul la garanție (locul și data achiziției). 

 Datele de pe documentele prezentate diferă de datele de pe produse. 

 Cazuri când produsul trimis la reparație în temeiul garanției nu poate fi 
identificat conform documentelor prezentate (de ex. numărul serial sau timbrul 
de garanție a fost deteriorat). 

 
Centre de service autorizate 
Vizitați www.sencor.eu pentru detalii legate de centrele de service autorizate. 
 

 
 
 


