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Obsah

1 – Vyberte starý snímač

2 – Vložte nový snímač

3 – Používateľský reset prístroja (nie je nutný v prípade nového snímača)

1. Vyberte starý modul snímača

1.1 Presuňte vypínač napájania do polohy OFF (červené)

1.2 Odoberte spodný kryt

1.3 Vyberte plastovú poistku
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1.4 Vyberte modul snímača

2 Vložte nový modul snímača

2.1 Vložte modul snímača do príslušného priestoru a zatlačte ho smerom hore



SK – 4

2.2 nasaďte plastovú poistku, ktorá pridržiava modul snímača na mieste

2.3 nasaďte kryt na prístroj

2.4 Dokončenie: Presuňte vypínač napájania do polohy „ON“ (zelené)
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3. Používateľský reset prístroja

1) Zapnite prístroj. Objaví sa správa ALCO.

2) V tomto režime podržte stlačené tlačidlá so šípkami hore a dole a potom k nim pridajte 

aj tlačidlo ON/OFF. Po tom, čo budete tieto tlačidlá držať niekoľko sekúnd stlačené, 

objaví sa nasledujúca obrazovka.

3) Pomocou tlačidla so šípkou hore zmeňte prvé číslo na 1 (pozrite obrázok nižšie) 

a počkajte. Zobrazí sa počet meraní vykonaných od posledného resetu.

4) Potom pridržte tlačidlo ON/OFF stlačené 3 sekundy a reset prístroja bude dokončený. 

Prístroj sa automaticky vráti k úvodnej obrazovke a môžete ho naďalej používať.
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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.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 

vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 

upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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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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