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 PŘEDSTAVENÍ

zachraňte své  ryby

Seneye vzdáleně sleduje vaše 
akvárium nebo rybník pomocí 
jedinečného optického čidla 
a webové stránky na principu 
cloudu.
Prostě umístěte vaše čidlo 
Seneye do vody, připojte je 
k PC nebo Webovému serveru 
Seneye. To stačí! Nyní získáte 
informace a upozornění na 
nebezpečné změny parametrů 
vody na email nebo pomocí 
SMS po celém světě.

veškerý software 

je zdarma

■ Sleduje 365 dní v roce
■ Testuje každých 30 minut
■ Upozornění pomocí SMS

a na email
■ Nízké provozní náklady
■ Žádné předplatné
■ Úplná historie záznamů
■ Účet ke cloudu zdarma



cloud

nové

DATA
vyberte si metodu připojení

upozornění

data data

PC
nebo

SWS

seneye seneye



 

pro sladkou 

nebo slanou 
vodu

HOME

včetně prvního zásuvného proužku
Seneye analyzuje vaši vodu a kontaktuje vás v případě, že je něco špatně, ochrání tak vaše ryby 
od devastujícího účinku syndromu nového akvária (NH3) a škodlivých výkyvech pH a teploty.
Skvělé pro nové chovatele až po experty, kteří jen chtějí mít klidnější spaní. Parametry se zaznamenávají 
a odesílají do cloudu každých 30 minut, což nahrazuje potřebu konstantního testování. Seneye se může 
také provozovat offline jako záznamník dat po období 30 dní pomocí napájecího adaptéru.

výhody Seneye Home
■ Chrání vaše investice do ryb a korálů
■ Pracuje ve dne i v noci, aby ochránil vaši vodu
■ Upozornění pomocí SMS a emailem, když jsou testy chybné
■ Měsíčně zaznamenává 1 500 záznamů každého parametru
■ Úplná historie a grafy online
■ Rady k akváriu a nápověda
■ Skvělý tým technické podpory

Seneye sleduje
■ volný amoniak (NH3)*
■ pH*
■	teplotu
■	hladinu vody
■ sledování osvětlení

*	vyžaduje	aktivní	zásuvný	proužek	Seneye

Software pro Windows zdarma včetně 
doživotních aktualizací.

Doživotní prostor zdarma na cloudu  
www.seneye.me.

Zdarma aplikace pro všechny rozšířené 
chytré telefony.

Balení obsahuje:
▪ zařízení seneye home
▪ zásuvný proužek seneye pH a NH3
▪ přísavku
▪ stručný návod

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000039 886455000006
Němčina / Italština SEN000211 886455000693
Holandština SEN000038 886455000068

* další země k dispozici na vyžádání



 

 

výborné pro 
kapry koi

Software pro Windows zdarma včetně 
doživotních aktualizací.

Doživotní prostor zdarma na cloudu  
www.seneye.me.

Zdarma aplikace pro všechny rozšířené 
chytré telefony.

Balení obsahuje:
▪ zařízení seneye pond
▪ zásuvný proužek seneye pH a NH3
▪ plovák seneye pond
▪ přísavku
▪ stručný návod

POND

obsahuje plovák 

do rybníku

Sada Seneye pond má všechny funkce sady Seneye home, navíc obsahuje plovák do rybníka a pokročilou 
nástěnku. Je to tak dokonalý nástroj pro sledování vašeho rybníku. Může ochránit vaše ryby před 
devastujícími účinky otravy amoniakem, a také před škodlivými výkyvy pH, teploty a vodní hladiny.  
Hodí se pro rybníky libovolné velikosti, sada Seneye pond je doporučena pro ochranu každého rybníku  
s kapry Koi.

výhody Seneye Pond
■ Chrání vaše investice do ryb a korálů
■ Pracuje ve dne i v noci, aby ochránil vaši vodu
■ Upozornění pomocí SMS a emailem, když jsou testy chybné
■ Měsíčně zaznamenává 1500 záznamů každého parametru
■ Úplná historie a grafy online
■ Rady k akváriu a nápověda
■ Skvělý tým technické podpory

Seneye sleduje
■ volný amoniak (NH3)*
■ pH*
■ teplotu
■ hladinu vody
■ sledování osvětlení

*	vyžaduje	aktivní	zásuvný	proužek	Seneye

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000042 886455000020
Němčina / Italština SEN000212 886455000709
Holandština SEN000041 886455000082

* další země k dispozici na vyžádání



výborné pro 

akvária plná 
rostlin

Software pro Windows zdarma včetně 
doživotních aktualizací.

Doživotní prostor zdarma na cloudu  
www.seneye.me.

Zdarma aplikace pro všechny rozšířené 
chytré telefony.

Balení obsahuje:
▪ zařízení seneye Reef
▪ zásuvný proužek seneye pH a NH3
▪ přísavku
▪ stručný návod

REEF

Sleduje osvětlení LUX, PAR a teplotu světla

Všechny funkce sady Seneye home a navíc jako bonus integrovaný měřič spektra PAR, LUX a teploty 
světla. Bonusové funkce měření osvětlení vám umožňují zajistit, že budete mít optimální světelné podmínky, 
které budou podporovat a prospívat korálům a rostlinám... Sada Seneye Reef je také skvělá pro pěstitele 
sladkovodních akvarijních rostlin pro zajištění, že rostliny dostanou správné množství světla ve správné 
kvalitě.

výhody Seneye Reef
■ Chrání vaše investice do ryb a korálů
■ Funguje ve dne i v noci, aby ochránil vaši vodu
■ Upozornění pomocí SMS a emailem, když jsou testy chybné
■ Měsíčně zaznamenává 1500 záznamů každého parametru
■ Úplná historie a grafy online
■ Rady k akváriu a nápověda
■ Skvělý tým technické podpory

Seneye sleduje
■ volný amoniak (NH3)*
■ pH*
■ sledování osvětlení
■ teplotu
■ hladinu vody
■ spektrum LUX (lx)
■ fotosynteticky aktivní záření (PAR)
■ teplotu světla (K)

*	vyžaduje	aktivní	zásuvný	proužek	Seneye

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000048 886455000013
Němčina / Italština SEN000213 886455000716
Holandština SEN000047 886455000075

* další země k dispozici na vyžádání



TECHNICKÉ ÚDAJE
vyberte si typ zařízení

HOME
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Volný amoniak NH3*

pH*

Teplota °C & °F

Hladina vody

Obsahuje plovák

Osvětlení

Teplota světla

PAR

Spektrum LUX

Spektrum
* vyžaduje aktivní zásuvný proužek Seneye

standardní funkce

možné vylepšení
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Nový  
software V2

S pomocí sady 

Reef a SWS 

získejte hodnoty  
PUR

SWS
nahrazuje potřebu 

počítačů PC nebo MAC

Použití Webového serveru Seneye (SWS) vám 
umožňuje přimět zařízení Seneye fungovat efektivněji. 
Umožňuje lidem bez PC používat zařízení Seneye 
a výsledky vypisovat přímo na telefon, tablet nebo 
počítač.

Existují dvě verze SWS. Obě mají připojený 
ethernetový port a jedna z nich má také WiFi modul.
Při připojení k vašemu bezdrátovému internetovému 
směrovači získáte okamžité sledování, nejen ve vašem 
domově, ale také na celém světě pomocí cloudu.

Chcete-li používat SWS venku, krabička Seneye Dri  
je nejjednodušší způsob jak vše připojit vedle rybníka.

Vlastnosti
■ Spolehlivé připojení ke cloudu Seneye
■ Provoz bez počítače
■ Instalace Plug and Play
■ 4 rozšiřující porty
■ Modely s Ethernetem a Wi-Fi

Přínosy
■ Menší doba odstávky a rychlejší reakce
■ Nižší spotřeba energie
■ Jednoduché nastavení
■ Připraveno pro budoucí rozšíření
■ Moduly s Wi-FI s dosahem 100 m

připojuje se přímo ke cloudu seneye.me.

Funguje se všemi zařízeními s povoleným 
standardem HTML5.

Balení obsahuje:
▪ webový server Seneye (SWS)
▪ zdroj napájení
▪ napájecí kabel 1 metr
▪ ethernetový kabel 1 metr
▪ modul Wi-Fi (u modelu s Wi-Fi)



SWS

SWS

New 2014
nové

Ethernet & Wi-Fi

Ethernet

SWS

seneye
SWS směrovač

data

Země Kód položky Čárový kód

Velká Británie SEN000245 886455000945
Německo SEN000246 886455000952
Holandsko SEN000247 886455000969
Francie SEN000248 886455000976
Itálie SEN000249 886455000983
Španělsko SEN000250 886455000990
Spojené Státy SEN000251 886455001003
Austrálie SEN000252 886455001010

seneye
SWS

směrovač

data

* další země k dispozici na vyžádání

* další země k dispozici na vyžádání

* další země k dispozici na vyžádání

Země Kód položky Čárový kód

Velká Británie SEN000235 886455000846
Německo SEN000236 886455000853
Holandsko SEN000237 886455000860
Francie SEN000238 886455000877
Itálie SEN000239 886455000884
Španělsko SEN000240 886455000891
Spojené Státy SEN000241 886455001907
Austrálie SEN000242 886455001914

modul Wi-Fi 

Seneye  

je možné přidat 

později



 

 

 
 

kupte  
si je ve  
vašem  

místním 
obchodě

ZÁSUVNÝ PROUŽEK
sleduje volný amoniak, zabiják číslo 1!

■ 1500 záznamů NH3
■ 1500 záznamů pH
■ Upozornění na NH3 a pH
■ Každý zásuvný proužek 

vydrží 30 dní
Všechny jiné funkce fungují 
bez zásuvného proužku

pH

NH3  

(volný amoniak)

žádné předplatné a žádná  
smlouva se Seneye.
Spotřební zásuvné proužky měří pH a NH3 a je třeba je jednoduše 
vyměnit každý měsíc, abyste získali přesné a spolehlivé záznamy. 
Prostě si je budete kupovat, jak je budete používat.



New 2014
nové

pro sladkou 

nebo slanou 
vodu

ZÁSUVNÉ PROUŽKY  
(BALENÍ)

Seneye analyzuje vodu každých 30 minut a kontaktuje vás, pokud je něco špatně. Měřící zásuvný proužek 
chrání vaše akvárium sledováním volného amoniaku a hodnot pH. Aktivace nového zásuvného proužku 
Seneye každých 30 dní odstraňuje potřebu zdlouhavého a nákladného ručního testování společně s potřebou 
rekalibrace, abyste se zbavili chyb. Aktivní zásuvný proužek přidává upozornění pomocí SMS společně 
s upozorněním pomocí emailů.

Ochraňujte tedy své ryby před devastujícími účinky syndromu nového akvária a také selháními filtrů 
a škodlivými výkyvy pH jen za pár korun denně.

výhody používání zásuvného proužku
■ Chrání vaše investice do ryb a korálů
■ Funguje ve dne i v noci, aby ochránil vaši vodu
■ SMS, když se něco pokazí
■ Měsíčně zaznamenává 1500 záznamů pH a NH3
■ Žádná složitá rekalibrace
■ Rady k akváriu a nápověda

zásuvný proužek  
Seneye
■ volný amoniak (NH3)
■ pH
■ upozornění formou SMS

*	všechny	jiné	funkce	fungují	bez	zásuvného	proužku

Udržujte aktivní zásuvný proužek zasunutý 
a získejte upozornění pomocí SMS.
Jste na dovolené a nemáte datové 
připojení? Nemějte obavy, naše upozornění 
pomocí SMS se odesílají po celém světě.

Balení obsahuje:
▪ 3× zásuvný proužek seneye pH & NH3
▪ Krabici POS velikosti A7

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000260 886455001058
Němčina SEN000262 886455001072
Italština SEN000263 886455001089
Holandština SEN000261 886455001065
Francouzština SEN000272 886455001178
Španělština SEN000264 886455001096



pro sladkou 

nebo slanou 
vodu

ZÁSUVNÉ PROUŽKY 
(BALENÍ V OBÁLCE)

balení v obálce

Seneye analyzuje vodu každých 30 minut a kontaktuje vás, pokud je něco špatně. Měřící zásuvný proužek 
chrání vaše akvárium sledováním volného amoniaku a hodnot pH. Aktivace nového zásuvného proužku 
Seneye každých 30 dní odstraňuje potřebu zdlouhavého a nákladného ručního testování společně 
s potřebou rekalibrace, abyste se zbavili chyb. Aktivní zásuvný proužek přidává upozornění pomocí SMS 
společně s upozorněním pomocí emailů.

Ochraňujte tedy své ryby před devastujícími účinky syndromu nového akvária, selháními filtrů a také 
škodlivými výkyvy pH jen za pár korun denně.

výhody používání zásuvného proužku
■ Chrání vaše investice do ryb a korálů
■ Funguje ve dne i v noci, aby ochránil vaši vodu
■ SMS, když se něco pokazí
■ Měsíčně zaznamenává 1500 záznamů pH a NH3
■ Žádná složitá rekalibrace
■ Rady k akváriu a nápověda

zásuvný proužek  
Seneye
■ volný amoniak (NH3)
■ pH
■ upozornění formou SMS

*	všechny	jiné	funkce	fungují	bez	zásuvného	proužku

Udržujte aktivní zásuvný proužek zasunutý 
a získejte upozornění pomocí SMS.
Jste na dovolené a nemáte datové 
připojení? Nemějte obavy, naše upozornění 
pomocí SMS se odesílají po celém světě.

Balení obsahuje:
▪ Balení v poštovní obálce
▪ 3× zásuvný proužek seneye pH & NH3

Jazyk Kód položky Čárový kód

Pouze angličtina SEN000259 886455001041



New 2014

IP55

nové

Bezpečně a žádné přepojování

DRi

výhody vodotěsné připojovací krabice DRi
■ Chrání vás před zásahem proudem
■ Chrání před vodou cenné vybavení
■ Hodnocení IP55
■ Kryje zástrčky a časovače
■ Žádné složité přepojování
■ Přehledné a bezpečné

Ochraňte vaše mazlíčky a rodinu 
s pomocí tohoto laciného řešení.

Balení obsahuje:
▪ Hlavní tělo s 5 vstupními body pro kabely
▪ Víko s těsněním po celém obvodu
▪ Dvě odnímatelné spony
▪ Krabici POS velikosti A5

prostě je umístěte  

do kontejneru  

a zapněte víko

chraňte elektroniku před 

vodou v blízkosti vašeho 

rybníka nebo akvária

Seneye DRi je ideální pro chránění elektrických připojení vybavení citlivého na vlhkost před poškozením vodou. 
Používá se tak snadno, že jen umístíte vaši zásuvku s rozšířením do krabice a umístíte na ní víko. Ideální pro 
ty případy, kdy některé vybavení selže a vy potřebujete k vašemu akváriu nebo rybníku přivést elektrickou 
energii.

PATENT VB Č. GB 2465403 B - US PATENT NO.D622,061 S

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000229 886455000785
Holandština SEN000230 886455000792
Němčina SEN000231 886455000808
Italština SEN000232 886455000815
Španělština SEN000233 886455000822
Francouzština SEN000234 886455000839



 

 

 

rozšiřte vaše 
zařízení 

Seneye

PRODLUŽOVACÍ 
KABEL USB (2,5 m)

ideální pro použití 

v domě

S tímto kabelem můžete nyní připojit vaše zařízení Seneye k vašemu PC nebo napájecímu adaptéru až do 
vzdálenosti 5 m od vašeho akvária, což vám poskytuje větší flexibilitu. Náš kvalitní kabel je vyroben tak, že je 
100% v souladu se specifikacemi USB a je možné jej také použít s jakýmkoliv jiným zařízením USB.

připojte se 
k vašemu PC

připojte se 
k napájecímu 

adaptéru

výhody používání prodlužovacího kabelu
■ Zdvojnásobuje dosah vaší sady Seneye
■ funguje s PC nebo zdrojem napájení
■ Silné připojení
■ Funguje se všemi zařízeními USB 1 & 2
■ Klasifikovaný pro vysokorychlostní data

Balení obsahuje:
▪ Jeden 2,5metrový prodlužovací 

kabel USB.
▪ Krabici POS velikosti A6

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000066 886455000167
Němčina SEN000151 886455000358
Italština SEN000150 886455000396
Holandština SEN000153 886455000372
Francouzština SEN000147 886455000310
Španělština SEN000149 886455000334



 

výborný 
pro filtry 

v rybníce

výhody používání plováku
■ Funguje se všemi zařízeními Seneye
■ Výborný pro rybníky a jímky
■ Ideální pro přímé průběžné měření osvětlení
■ Odolný materiál pro dlouhé použití venku

Balení obsahuje:
▪ Plovák Seneye
▪ Krabici POS velikosti A6

PLOVÁK

skvělý pro pohled ze shora 
na akvária nebo rybníky

Tento plovák Seneye zajišťuje, že vaše zařízení Seneye se bude vznášet v rybníce, akváriu nebo jímce, to 
znamená, že se můžete podívat na zařízení a vidět tak místní upozornění. Nebo, při použití v akváriu je možné 
umístit zařízení Seneye do plováku se světelným čidlem směrem vzhůru, což umožní konstantní měření 
přímého osvětlení. Plovák Seneye je také možné v jímce akvária, pokud si nepřejete vidět zařízení Seneye ve 
vaší hlavní nádrži.

vznáší se v rybníce
nebo nasměrovaný směrem  

dolů pro přímé záznamy osvětlení

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000064 886455000150
Němčina SEN000156 886455000402
Italština SEN000155 886455000396
Holandština SEN000153 886455000372
Francouzština SEN000152 886455000365
Španělština SEN000154 886455000389



 

pro sladkou 

nebo slanou 
vodu

výhody používání aktivního prodlužovacího 
kabelu
■ Použití se všemi zařízením Seneye
■ Zvyšuje dosah o 15 m.
■ Připojení přímo k PC nebo k elektrickému adaptéru USB.
■ Vhodné pro použití vevnitř i venku

Balení obsahuje:
▪ 2 aktivní opakovače
▪ 15metrový kabel
▪ Vodotěsný kryt
▪ Krabici POS velikosti A5

AKTIVNÍ  
PRODLUŽOVACÍ KABEL  
USB (15m)

Výborný pro rybník 
a nádrže s korály

obsahuje vodotěsný kryt pro venkovní použití

Aktivní prodlužovací kabel USB používá elektroniku, čímž umožňuje, aby kabel USB dosahoval délky 15 m. 
Je skvělý pro rybníky, protože obsahuje voděodolný kryt. Jedinečně navržený, vůči nepříznivým podmínkám 
odolný, kryt zajišťuje, že spojení mezi zařízením Seneye a Aktivním prodlužovacím kabelem zůstane suché, 
takže jej bude možné použít venku.

připojte se 
k vašemu PC

připojte se 
k napájecímu 

adaptéru

Jazyk Kód položky Čárový kód

Krabice s více jazyky: SEN000067 886455000129
Čeština
Němčina
Italština
Holandština
Francouzština
Španělština



pro sladkou 

nebo slanou 
vodu

výhody používání napájecího adaptéru
■ Funguje se všemi zařízeními Seneye
■ Umožňuje sběr offline dat
■ Nevyžaduje žádný další konektor nebo kabel
■ Pro většinu zařízení USB funguje jako nabíječka

Balení obsahuje:
▪ Napájení 5V / 750mA
▪ Krabici POS velikosti A7

NAPÁJECÍ ADAPTÉR
pouze pro  

používání offline

Tento elektrický adaptér USB je kompaktní elektrický adaptér, který nabízí flexibilitu zákazníkům, kteří si 
přejí mít své zařízení Seneye neustále připojené k PC. Při napájení pomocí elektrického adaptéru USB 
jsou záznamy uchovány každou hodinu a varovná světla jsou zobrazena na vašem zařízení Seneye, pokud 
se parametry vody stanou toxické. Pouze připojte vaše zařízení Seneye k vašemu počítači, který má 
nainstalovanou aplikaci Seneye connect a až 30 dní uložených záznamů se automaticky nahraje na vaši 
nástěnku seneye.me.

k dispozici všechny 

rozšířené typy zásuvek

Země - typ Kód položky Čárový kód

Velká Británie - UK SEN000045 886455000099
Spojené Státy - US SEN000046 886455000112
Německo - EU SEN000146 886455000303
Itálie - EU SEN000145 886455000297
Holandsko - EU SEN000143 886455000273
Francie - EU SEN000044 886455000105
Austrálie - AUS SEN000187 886455000518

* další země k dispozici na vyžádání



New 2014
nové

výborné 
pro veškeré 
vybavení

výhody používání čističe
■ Chrání vaše investice do vybavení
■ Obnovuje výkon
■ Netoxický a jemný
■ Výborný pro sterilizaci vybavení
■ Snadné použití

Balení obsahuje:
▪ Úplné pokyny
▪ Pár rukavic na jedno použití
▪ Sklenici čističe Seneye
▪ Krabici POS velikosti A7

ČISTIČ
rozpouští 

tvrdé řasy

Čistič Seneye obnovuje staré a staře vypadající zařízení, že vypadá a funguje jako nové. Je schopné odstranit 
i ty nejtvrdší korálové řasy a tvrdý minerální kámen, který se dokáže usadit na vašem vybavení. Použití čističe 
Seneye je snadné, pouze vysypte dodané netoxické krystaly do sklenice s vodou a ponořte do ní zařízení. 
Okamžitě uvidíte účinek čistění. Jakmile bude čištění hotové, což se stane za 1 až 2 hodiny, nános se prostě 
smyje. Vaše vybavení bude kompletně sterilní. Skvělé pro stěhování nádrží a zabránění přenosu nemocí ryb.

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000267 886455001126
Holandština SEN000271 886455001164
Němčina SEN000273 886455001188
Francouzština SEN000274 886455001195
Španělština SEN000276 886455001218
Italština SEN000275 886455001201



rychleji máčí 
zásuvné 

proužky

výhody používání zásuvného proužku
■ zásuvné proužky se rychleji máčejí
■ zásuvné proužky okamžitě ukazují přesnější hodnoty
■ Upevnění zevnitř do nádrže pomocí dodané přísavky
■ Plave, je tedy ideální pro jímky
■ Chrání zásuvný proužek před světlem během máčení

Balení obsahuje:
▪ přísavku
▪ Máčedlo zásuvných proužků
▪ Krabici POS velikosti A7

MÁČEDLO 
ZÁSUVNÝCH 
PROUŽKŮ

namáčejte vaše zásuvné proužky 
rychleji

Máčedlo zásuvných proužků se snaží proces namáčení zásuvných proužků urychlit a učinit jej spolehlivějším.
Stejně jako u veškerého vybavení měřícího pH je zde fáze namáčení, kde se musí vzduch v čidle vyměnit za 
vodu. Dokud se tato fáze nedokončí, zásuvný proužek bude poskytovat nízké hodnoty a dávat potenciálně 
chybná varování. Také existuje riziko, že voda odebraná z akvária pro máčení nezůstane stejná jako v nádrži, 
což opět může způsobit potenciálně chybné záznamy při prvním osazení zásuvného proužku. Použití máčedla 
zásuvného proužku významně sníží pravděpodobnost chyby a zrychlí celý proces máčení.

upevňovací přísavka

upevnění v suchu 

nasunutím
upevnění 

přímo v nádrži

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000221 886455000754
Holandština SEN000270 886455001157
Němčina SEN000277 886455001225
Francouzština SEN000278 886455001232
Španělština SEN000279 886455001249
Italština SEN000280 886455001256



náhradní  
díly nebo  
opravy

výhody používání náhradních dílů Seneye
■ Vašemu zařízení Seneye umožňuje nadále fungovat
■ Nahrazuje ztracené nebo rozbité díly

Balení obsahuje:
▪ přísavku Seneye
▪ zadní stranu USB Seneye
▪ Krabici POS velikosti A7

SOUČÁSTI obsahují 
zadní stranu a přísavku

Zařízení Seneye má pouze dvě odnímatelné části kromě zásuvného proužku. Pokud by došlo k jejich ztrátě 
nebo poškození. normálně by bylo nutné jednotku vyměnit. Pokud však použijete balení s náhradními díly 
k Seneye, můžete zařízení opět složit v jeden celek.

přísavka pasuje na přední nebo zadní stranu

zadní strana je 
nutná k ochraně 
zásuvného proužku

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000228 886455000778
Holandština SEN000269 886455001140
Němčina SEN000281 886455001263
Francouzština SEN000282 886455001270
Španělština SEN000283 886455001287
Italština SEN000284 886455001294



měření za 
pochodu

výhody používání napájecího adaptéru
■ Chrání vaše investice do ryb a korálů
■ Data jsou interně zaznamenána
■ Zařízení spustí upozornění, když se něco pokazí
■ Výborné pro transport velkých ryb

Balení obsahuje:
▪ 1× nabíječku do auta
▪ Krabici POS velikosti A7

NABÍJEČKA  
DO AUTA

pomáhá při dopravě velkých ryb

NH3 je jedna z nejproblematičtějších chemických látek při přepravě velkých ryb a nutnost zastavit každých 
pár hodin, provést a zaznamenat ruční testy jen prodlužuje dobu cesty. USB nabíječka do auta Seneye je 
zařízení pro lidi převážející rybu, aniž by se museli starat a zastavovat kvůli testování vody. Všechny data se 
interně zaznamenají do zařízení Seneye a pokud dojde k problému, aktivují se místní varovná světla. Adaptér 
přesně sedí do standardní 12V nabíjecí zdířky v automobilech. Je také vhodná k nabíjení jiných zařízení 
napájených přes rozhraní USB.

12V zásuvka 

do auta
připojuje se 

k nástěnce

Jazyk Kód položky Čárový kód

Čeština SEN000227 886455000761
Holandština SEN000268 886455001133
Němčina SEN000285 886455001300
Francouzština SEN000286 886455001317
Španělština SEN000287 886455001324
Italština SEN000288 886455001331



OBCHODNÍ NABÍDKY
stojany & POS  
zdarma  
s některými 
nabídkami

začněte se záchranou ryb již dnes
Zařízení Seneye může učinit chovatele ryb 
úspěšnější, takže se budou vracet do vašeho 
obchodu znovu a znovu.
Vždy nabízíme pro začátek skvělá balení zařízení Seneye, od stojanů až po 
stolní krabičky.

Balení se stojany dodají dojem skutečné fyzické přítomnosti zařízení 
Seneye ve vašem obchodě.

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte další informace o Seneye ve vašem 
obchodě a úžasných nabídkách, které máme.

Marketingové materiály si také můžete stáhnout zde:

http://www.seneye.com/marketing

Balení POS „vše v jednom“ na rok 2015

Více	informací	a	užitečnou	podporu	k	výrobku	najdete	na:

http://answers.seneye.com



“Mine saved me after I forgot to plug my heater back in after a water change. Wasn’t till hours later in the middle of the night but it saved my ar$e. Love it.......”

“Thanks
 for th

e quick
 reply.

 

Really 
good cu

stomer 
service

 

from se
neye”

“This is a great monitor that will probably be in most peoples equipment lists soon”

Thanks again for the quick  response. Great product by  the way. 
“I feel this Seneye is 
one of the best things 
to happen to my fish 
since water.”Carmine 

“Thanks for the fast 
and efficient service!”  
James

“ fantastic 
product”

now i just need other big players in the 
marine world to listen to what us as 
consumers say.

Thank you for excellent information, 
Brought on Saturday and installed working 
well. Many thanks

I love my seneye  
reef and its a great prod-
uct!!!

I would not be without my 
seneye reef, great product 
with a great price

...want to keep a close eye on my parameters I feel the price is worth paying.

I have found the seneye to be more accurate than my test kit... I am inclined to believe my 

seneye device over the liquid kit. It also shows my feeding cycle as it picks up the ammo-

nia spikes.

I am a sucker for gadgets and details so that is why I got my seneye.

If you decide to take the plunge I doubt you will be disappointed with the product and it’s 

detail.

UŽIVATELÉ
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