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Obsah

1 – Vyjměte starý snímač

2 – Vložte nový snímač

3 – Uživatelský reset přístroje (není nutný v případě nového snímače)

1. Vyjměte starý modul snímače

1.1 Přesuňte vypínač napájení do polohy OFF (červené)

1.2 Sejměte spodní kryt

1.3 Vyjměte plastovou pojistku
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1.4 Vyjměte modul snímače

2 Vložte nový modul snímače

2.1 Vložte modul snímače do příslušného prostoru a zatlačte ho směrem nahoru
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2.2 nasaďte plastovou pojistku, která přidržuje modul snímače na místě

2.3 nasaďte kryt na přístroj

2.4 Dokončení: Přesuňte vypínač napájení do polohy „ON“ (zelené)
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3. Uživatelský reset přístroje

1) Zapněte přístroj. Objeví se zpráva ALCO.

2) V tomto režimu podržte stisknutá tlačítka se šipkami nahoru a dolů a pak k nim přidejte 

i tlačítko ON/OFF. Poté, co budete tato tlačítka držet několik sekund stisknutá, objeví se 

následující obrazovka.

3) Pomocí tlačítka se šipkou nahoru změňte první číslo na 1 (viz obrázek níže) a počkejte. 

Zobrazí se počet měření provedených od posledního resetu.

4) Potom přidržte tlačítko ON/OFF stisknuté 3 sekundy a reset přístroje bude dokončen. 

Přístroj se automaticky vrátí k úvodní obrazovce a můžete jej nadále používat.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 

že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 

komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky 

na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo 

jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 

ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete 

zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 

dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 

likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 

sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 

s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 

informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 

vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů 

nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj 

vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího 

upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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CZ   Záruční podmínky

Součást í balení tohoto výrobku není záruční l ist . 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. 

Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží 

prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující 

uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném 

servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení 

vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost 

nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní 

a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se 

záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného 

výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. 

Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad 

o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
 vady, na které byla poskytnuta sleva;

 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;

 poškození výrobku v  důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v  rozporu 

s  návodem k  použití, platnými právními předpisy a  obecně známými a  obvyklými způsoby 

používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;

 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;

 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, 

požár, vniknutí vody);

 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým 

polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);

 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo 

nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, 

otřesy);

 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou 

osobou (servisem);

 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný 

výrobek zakoupil);

 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;

 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými 

kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba 

přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor ser visu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 162 1, 251 01 Ř íčany; tel : 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel : 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na w w w.sencor.cz . 
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