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Vă mulţumim pentru decizia de a achiziţiona acest dispozitiv. Vă rugăm, citiţi întreg 
manualul înainte de a utiliza dispozitivul – acesta conţine informaţii importante despre 
utilizarea optimă şi sigură a tuturor funcţiilor şi caracteristicilor sale. Păstraţi manualul 
de utilizare pentru consultare ulterioară. 
 

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 
 
VEDERE FRONTALĂ 

 
 
Traducerea textului din imagine: 
Ora 
Amânare (Snooze) este ON (pornită) 
Data 
Ziua 
Faza lunii 
Alarma este ON (pornită) 
Indicator recepţie RCC 
Staţie meteo 
Temperatura interioară 
Umiditatea interioară 
Indice de confort 
Umiditate exterioară 
Temperatură exterioară 
Selecţie canal 
 
 
 
 



 
VEDERE DIN SPATE 
 

 
Traducerea textului din imagine: 
Buton SUS 
Buton ALARMĂ 
Buton SET 
Orificiu agăţare 
Capac compartiment baterii 
Buton LIGHT/SNOOZE (ILUMINARE/AMÂNARE) 
Buton DOWN CF 
CH/Canal 
Buton MAX/MIN 
Orificiu agăţare 
Stativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Traducerea textului din imagine: 
Orificiu agăţare 
Temperatură 
Afişare canal 
Umiditate 
CH Canal 
C/F 
Introduceţi 2 baterii AAA 
 
Dispozitivul constă din unitatea principală cu un ceas radio-comandat şi o unitate de 
măsurare temperatură şi umiditate exterioare, echipată cu un senzor de temperatură şi 
umiditate. Temperatura măsurată este transmisă wireless către unitatea principală şi 
afişată pe ecranul acesteia. O unitate principală se poate conecta la 3 senzori diferiţi. 
Un senzor de schimb poate fi comandat cu seria de catalog SWS THS. 
Unitatea principală este alimentată de la 3 baterii AA, senzorul de temperatură şi 
umiditate este alimentat de 2 baterii AAA. 
 

EFECTUL MEDIULUI ASUPRA RECEPŢIEI DE SEMNAL AL OREI STANDARD 
DCF77 

Ceasul este controlat de semnalele primite de oră standard. Aceste semnale sunt 
afectate (dar nu sunt limitate) de următorii factori: 
● distanţa dintre transmiţător şi receptor, 
● vecinătatea văilor şi munţilor 
● vecinătatea stâlpilor de putere şi liniilor de înaltă tensiune, 
● vecinătatea unei autostrăzi, şosele, aeroport, etc., 
● vecinătatea unui şantier de construcţii, clădiri de beton armat, etc., 
● vecinătatea aparatelor electrice, televiziuni particulare, cuptoare cu microunde, 
difuzoare de înaltă performanţă, etc. dispozitive, 
● vecinătatea vehiculelor cu motor mobile, 
● vecinătatea unor structuri metalice şi altor obiecte, factori şi circumstanţe neindicate 
în această scurtă prezentare. 



Fixaţi unitatea principală într-o locaţie unde este de aşteptat un puternic semnal al orei 
standard (de ex. în apropierea unei ferestre), cât mai departe posibil de construcţii 
metalice masive, structuri şi dispozitive electrice, care sunt sau pot fi în anumite condiţii 
surse de interferenţă pentru recepţia semnalului de oră standard. 
 
Pentru cei grăbiţi 
1. Culisaţi capacul din partea din spate a dispozitivului pentru a deschide capacul 
compartimentului bateriilor şi introduceţi 3 baterii AA în compartimentul bateriilor 
conform polarităţii corecte – acesta este marcat înăuntrul compartimentului bateriilor. 
2. Desfaceţi capacul compartimentului bateriilor şi introduceţi 2 baterii AAA în 
compartimentul bateriilor conform polarităţii corecte – aceasta este marcată înăuntrul 
compartimentului bateriilor. Imediat după, datele vor fi transmise de la senzor la 
unitatea principală. În scopul efectuării sarcinilor descrise în acest pas, este adecvat 
pentru ca unitatea principală şi senzorul extern să fie localizat unul lângă altul – de ex., 
pe o masă. 
3. După ce unitatea principală primeşte toate datele (informaţii despre temperatura în 
locaţia de instalaţie a senzorului extern), unitatea principală va începe căutarea 
semnalului de oră exactă (transmis de către transmiţătorul DCF aflat în Germania). 
 
Recepţia semnalului de la transmiţătorul DCF este indicată pe ecranul unităţii principale 
de către pictogramele corespunzătoare. 
 

Semnalul standard de oră este primit 
Pictograma este afişată intermitent 

După recepţia cu succes 
Pictograma este afişată intermitent 

Recepţie eşuată Pictograma nu este afişată 

 
Informaţii suplimentare 
Apăsarea butonului DOWN/CF de pe dispozitiv în modul de operare va afişa informaţii 
privind modul de recepţie şi puterea semnalului de la transmiţătorul DCF de pe ecranul 
unităţii principale. Puterea semnalului transmiţătorului DCF este indicată pe ecran de 
una (semnal slab) până la trei bare (cel mai puternic) – în timpul utilizării standard a 
dispozitivului există două bare superioare (semnalul variază) afişate pe ecran. 
 
Recepţia automată şi manuală a semnalului orei 
● Timp de recepţie semnal RCC automat: 2:00 a.m., 3:00 a.m., 4:00 a.m. şi 5:00 a.m. 
Dacă recepţia este cu succes, semnalul nu va intra din nou în acea zi. Timpul de 
recepţie RCC este de 7 minute. 
● Pentru a începe recepţia manuală a semnalului standard, ţineţi apăsat butonul 
JOS/CF. Apăsaţi din nou butonul pentru a încheia recepţia semnalului standard. 
● În timpul când semnalul de oră este recepţionat de dispozitiv, celelalte butoane de pe 
unitatea principală sunt dezactivate. 
● Valoarea temperaturii exterioare măsurate se va stabiliza după aprox. 30 minute de 
operare a senzorului extern. 
Raza efectivă a senzorului extern 



Raza efectivă maximă a senzorului extern este de aprox. 30 metri şi este afectată de 
obstacolele existente în zonă între senzor şi unitatea principală, în particular pereţi, 
tavane, uşi, ferestre, etc. 
 
Locaţia de amplasare a senzorului 
● Capacul senzorului extern este rezistent la apă. Dacă senzorul este localizat afară, 
atunci acesta trebuie amplasat într-o zonă acoperită în aşa fel încât să nu fie direct în 
bătaia ploii sau zăpezii. 
● Nu plasaţi niciodată senzorul pe suprafeţe metalice sau obiecte sau înăuntrul cutiilor 
metalice. 
Dacă este posibil, amplasaţi senzorul pe partea nordică a casei, în aşa fel încât 
valoarea temperaturii să nu fie influenţată de efectul razelor de soare. 
 

REGLAREA CEASULUI 
1. Ţineţi apăsată tasta „SET” timp de 2 secunde pentru a accesa modul de reglare a 
ceasului. 
2. Secvenţa reglării ceasului este: Oră zonală – Oră – Minut – An – Lună – Zi – Limbă. 
3. Acestea vor fi afişate intermitent pe ecran în timpul reglării. 
4. Apăsaţi „SET” pentru a confirma setarea, şi accesaţi următoarea stare de reglare. 
5. Apăsaţi „SUS” o dată, setarea va trece mai departe cu un pas; ţineţi apăsată tasta 
timp de 2 secunde, aceasta va rula înainte cu 8 paşi/secunde. 
6. Apăsaţi „DOWN/CF” o dată, setarea va trece înapoi cu un pas; ţineţi apăsat timp de 2 
secunde, aceasta va rula înapoi cu 8 paşi/secunde. 
7. Faza lunii se modifică conform schimbării datei şi lunii. 
8. Sistemul va ieşi automat dacă nicio tastă nu este operată în 8 secunde. 
 
Suplimentar: 
 

 
 
 



SETARE ALARMĂ 
1. Ţineţi tasta „ALARM” apăsată timp de 2 secunde pentru a accesa setarea de 

alarmă. 
2. Secvenţa setării de alarmă: Oră – Minut – Ieşire. 
3. Acestea vor fi afişate intermitent pe ecran în timpul setării. 
4. Apăsaţi „ALARM” pentru a confirma setarea, şi accesaţi următoarea stare de 

setare. 
5. Apăsaţi „SUS” o dată, setarea va trece înainte cu un pas; ţineţi tastele apăsate 

timp de 2 secunde, iar setarea va rula înainte cu 8 paşi/secunde. 
6. Apăsaţi „DOWN/CF” o dată, setarea va trece înapoi cu un pas; ţineţi apăsată 2 

secunde, setarea va trece înapoi cu 8 paşi/secundă. 
7. Sistemul va părăsi automat acest mod dacă nicio tastă nu este acţionată în 8 

secunde. 
8. Când sună alarma, apăsaţi butonul SNOOZE/LIGHT pentru amânare cu 5 

minute, părăseşte modul dacă nicio tastă nu este apăsată. 
 
Remarcă: 
SONERIA va suna 2 secunde după cum urmează: 

a) 0-10 secunde: un „beep” per secundă 
b) 10-20 secunde: două „beep”-uri per secundă 
c) 20-30 secunde: patru „beep”-uri per secundă 
d) După 30 secunde: „beep” continuu 

 
PROGNOZĂ METEO 

Dispozitivul este echipat cu o funcţie de prognoză meteo prin care principalii indicatori 
meteo sunt afişaţi grafic pe ecran; aceştia sunt valabili pentru o durată limitată de timp 
pentru locaţia de instalare a dispozitivului. 
 

Pictograma de vreme probabilă Tip de vreme probabilă 

 

Însorit 

 

Înnorat 

 
Înnorat 

 

Precipitaţii 

 
 
 
 
 



INDICELE DE CONFORT 
 
Dispozitivul este echipat cu o funcţie de indice de confort prin care nivelul de confort 
este indicat grafic pe ecran. 

Nivel de confort Pictogramă afişată Interval de 
temperatură 

Interval de 
umiditate 

USCAT 

 

Între -5°C şi +50°C Sub 40 % 

CONFORT 

 

Între +20°C şi 
+28°C 

Între 40% şi 70% 

UMED 

 

Între -5°C şi +50°C Peste 70% 

FĂRĂ INDICAŢIE  Sub 20°C sau peste 
28°C 

Sub 40% sau peste 
70% 

 
INDICATOR TENDINŢĂ INTERIOR/EXTERIOR 

 
Dispozitivul este echipat cu indicator de tendinţă temperatură şi umiditate 
interioară/exterioară. 
 

 
În creştere    stabil     în scădere 

 
Informaţii suplimentare 
● Indicatorul de tendinţă a temperaturii este bazat pe diferenţa dintre o temperatură 
înregistrată şi temperatura curentă. Când temperatura curentă este cu cel puţin 1°C mai 
mare decât cea înregistrată, săgeata va fi orientată în sus iar temperatura curentă 
devine cea înregistrată. 
● Dacă temperatura este cu cel puţin 1°C sub valoarea înregistrată, săgeata va fi 
orientată în jos iar temperatura curentă devine cea înregistrată. În alte cazuri, săgeata 
va fi dreaptă. 
● Indicatorul tendinţei de umiditate este bazat pe diferenţa dintre umiditatea înregistrată 
şi umiditatea curentă. Când umiditatea curentă este cu cel puţin 3% mai mare decât cea 
înregistrată, săgeata va fi orientată în sus, iar umiditatea curentă devine cea 
înregistrată. 



● Dacă umiditatea este cu cel puţin 3% mai mică decât valoarea înregistrată, săgeata 
va fi orientată în jos iar umiditatea curentă devine cea înregistrată. În toate celelalte 
cazuri, săgeata va fi dreaptă. 
● Indicatorul tendinţei de presiune este bazat pe diferenţa dintre presiunea înregistrată 
şi presiunea curentă. Când presiunea curentă este cu cel puţin 2mb mai mare decât 
cea înregistrată, săgeata va fi orientată în sus, iar presiunea curentă devine cea 
înregistrată. 
● Dacă presiunea este cu cel puţin 2mb mai mică decât valoarea înregistrată, săgeata 
va fi orientată în jos, iar presiunea curentă devine cea înregistrată. În toate celelalte 
cazuri, săgeata va fi dreaptă. 
 

INSTRUCŢIUNI PENTRU MANIPULAREA DISPOZITIVULUI 
 
Dispozitivul reprezintă un produs de precizie ce beneficiază de avantajele celor mai 
recente tehnologii din domeniu şi necesită manevrare pe măsură. 
● Protejaţi dispozitivul de impact şi de a fi scăpat pe jos. 
● Nu utilizaţi forţa când manevraţi dispozitivul 
● Protejaţi dispozitivul de condiţii de temperatură extreme, lumina directă a soarelui. 
● Nu dezasamblaţi dispozitivul; nu efectuaţi nicio reparaţiei asupra dispozitivului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECIFICAŢII TEHNICE 

Temperatură de funcţionare 0- +45°C 

Interval de 
măsurare 
temperatură 

- Temperatură 
interioară 

0 – +50 °C 

- Temperatură 
exterioară 

–20 – +60 °C 

Rezoluţie temperatură 0,1 °C 

Interval umiditate interioară şi 
exterioară 

20 %–95 % 

Rezoluţie umiditate 1 % 

Durată alarmă 1 minut 

Frecvenţă RF 433 MHz 

Interval de transmisie Până la 30 m în zonă liberă 

Precizie de măsurare temperatură +1,5 °C 

Precizie de măsurare umiditate +8 % RV 

Dimensiuni şi greutate unitate 
principală 

185 x 135 x 35 mm, 302 g 

Senzor exterior 95 x 60 x 25 mm, 56 g 

 
Fast ČR, a.s. declară că SWS 51 este conform cu cerinţele de bază şi alte prevederi 
relevante ale directive 1999/5/ES. Dispozitivul poate fi operat în UE fără restricţii. 
Declaraţia de conformitate reprezintă o parte a manualului de utilizare sau poate fi 
regăsită pe site-ul web www.sencor.eu. 
 
 
INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ A MATERIALELOR 

AMBALAJELOR FOLOSITE 
 
Scoateţi din uz materialele folosite la ambalaj prin intermediul unui centru de procesare 
a deşeurilor. 
 

SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 
 
Semnificaţia acestui simbol de pe produs, accesoriile sale sau ambalaj indică faptul că 
produsul nu poate fi tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm scoateţi din uz acest 
produs prin centrul de colectare local, autorizat în reciclarea deşeurilor provenite de la 
echipamentele electrice şi electronice. Alternativ, în anumite state din Uniunea 
Europeană sau alte state Europene, puteţi returna produsul dvs. la distribuitorul local 
când achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs 
va ajuta la protejarea resurselor natural valoroase şi la prevenirea impactului negativ 
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane, care pot fi cauzate de scoaterea din uz 
neadecvată a deşeurilor. Vă rugăm solicitaţi autorităţilor dvs. locale sau celui mai 
apropiat centru de colectare a deşeurilor detalii suplimentare. Scoaterea din uz 
inadecvată a acestui tip de deşeuri poate face obiectul incidenţei reglementărilor 
naţionale în vigoare. 
 

http://www.sencor.eu/


Pentru companiile din Uniunea Europeană 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiiile 
necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs. 
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre 
metoda corectă de scoatere din uz de la autorităţile locale guvernamentale sau de la 
distribuitorul dvs. local. 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm cu această ocazie dreptul de a face astfel de modificări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Condiţii de garanţie 
Cardul de garanţie nu reprezintă parte din ambalajul dispozitivului. 

 
Produsul este garantat pentru o perioadă de 24 luni de la data achiziţiei de către 
cumpărătorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. Garanţia priveşte doar 
bunurile clientului utilizate în scopuri casnice. Cererea de service poate fi depusă fie la 
magazinul distribuitorului de unde a fost cumpărat produsul, fie la centrele de service 
autorizate menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să emită cererea de service 
imediat ce au apărut defectele, însă obligatoriu până la finalul perioadei de garanţie. 
Utilizatorul final este obligat să coopereze în constatarea defectelor pretinse. Va fi 
acceptat doar un produs complet şi curat (conform standardelor igienice). În cazul unei 
pretenţii de garanţie eligibile, perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de la 
data depunerii cererii şi până la data preluării 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 prezentei garanţii, utilizatorul final este obligat să însoţească cererea 
de următoarele documente complete: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de 
instalare. 
Prezenta garanţie este nulă în următoarele cazuri: 
■ Defecte care au existat la momentul vânzării şi de care s-a ştiut. 
■ Uzură sau deteriorare cauzate de utilizarea obişnuită. 
■ Produsul a fost deteriorat de instalarea neprofesională sau greşită, utilizat în 
neconcordanţă cu manualul aplicabil, utilizat în neconcordanţă cu legislaţia adoptată şi 
procesele obişnuite de utilizare, sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost 
prevăzut. 
■ Produsul a fost deteriorat în urma întreţinerii neadecvate sau insuficiente. 
■ Produsul a fost afectat de murdărie, situaţii de forţă majoră (dezastre naturale, 
incendii, şi inundaţii). 
■ Defecte de funcţionalitate cauzate de puterea slabă a semnalului, interferenţei 
electromagnetice, etc. 
■ Produsul a fost deteriorat mecanic (de ex. buton rupt, cădere) 
■ Deteriorare cauzată de utilizarea de materiale neadecvate, consumabile, baterii sau 
alte condiţii de lucru impropri (de ex. temperaturi ridicate, umiditate ridicată, cutremur, 
etc.) 
■ Reparaţiile, modificările sau alte acţiuni efectuate de personal neautorizat. 
■ Utilizatorul final nu a făcut dovada dreptului de garanţie (data şi locul de achiziţie). 
■ Datele de pe documentele prezentate diferă faţă de datele de pe produse. 
■ Cazuri când produsul pretins a fi în garanţie nu poate fi identificat conform 
documentelor prezentate (de ex. seria numerică sau timbrul de garanţie au fost 
deteriorate). 
 
Centre de service autorizate 
Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate privind centrele de service autorizate. 

http://www.sencor.eu/

