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Cechy urządzenia 
 

 3 wyświetlane numery 

 3 różne rodzaje informowania 

 Sygnał dźwiękowy, sygnał głosowy w języku angielskim 

 Czytelność wyświetlacza 30m 

 Pojemność 500 sygnałów 

 Regulowany czas wyświetlania 1-99s 

 Automatyczne czyszczenie ekranu 

     Parametry Techniczne 

 

Wyświetlacz 

Napięcie pracy 9V/12V 

Natężenie pracy ≤ 1A 

Pojemność 500 

Numery programowalne 00001~9999,A001~F999 

Temperatura pracy 20oC-80oC 

Czułość odbiorcza ≥ -105dBm 

Częstotliwość pracy 315MHz, 433MHz 

Zasięg odbioru sygnału 500m 

Wymiary 210mm x 130mm x 30mm 

Masa 0,9kg 

 

Funkcje Podstawowe 

 

F-01 Programowanie/Rejestrowanie 

F-02 Tryb alarmowania 

F-03 Czas Wyświetlania 

F-04 Długość Alarmowania  

F-05 Tryb wyświetlania 

F-06 Usuwanie 
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Szczegółowy Opis Funkcji 
F-01 Programowanie/Rejestrowanie 

 

1. Przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy, na ekranie pojawi się [F01] 

2. Przytrzymaj [ENT], na ekranie pojawi się [001] 

3. Ustaw numer, który chcesz zakodować. Klawiszami 

[UP][MOVE][DOWN] możesz zmienić pojedynczą pozycje. 

4. Wciśnij numer na Klawiaturze do momentu aż usłyszysz „Dingdong”. 

Numer z klawiatury został zaprogramowany prawidłowo. Wyświetlacz 

automatycznie przejdzie do następnego numeru. 

5. W analogiczny sposób wykonaj kodowanie pozostałych numerów  

6. Przyciśnij [ESC], aby wrócić do menu funkcji. Na ekranie pojawi się 

[F01]. Aby wyjść z menu ustawień przytrzymaj [ESC]. 

7. Powtórz kroki 3-4 do momentu aż zostaną zaprogramowane wszystkie 

numery. 

F-02 Tryb alarmowania  
 

1. Przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy, na ekranie pojawi się [F01] 

2. Przytrzymaj [UP] do momentu aż pojawi się [F02] 

3. Przytrzymaj [ENT], na ekranie pojawi się [00] 

4. Klawiszami [UP] [DOWN] wybierz odpowiedni numer. 

[00] – Dźwiękowy komunikat w języku angielskim 

[01] – DingDong 

[02] - Syrena 

5. Naciśnij [ENT], aby potwierdzić. 

6. Na ekranie pojawi się [F02]. Aby wyjść z menu ustawień przytrzymaj 

[ESC]. 

F-03 Czas Wyświetlania 
 

1. Przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy, na ekranie pojawi się [F01] 

2. Przytrzymaj [UP] do momentu aż pojawi się [F03] 

3. Przytrzymaj [ENT], na ekranie pojawi się [20] 

4. Klawiszami [UP][DOWN] wybierz odpowiedni numer, który oznacza 

czas wyświetlania danego numeru w sekundach 

5. Naciśnij [ENT], aby potwierdzić. 

6. Na ekranie pojawi się [F03]. Aby wyjść z menu ustawień przytrzymaj 

[ESC]. 
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F-04 Długość Alarmowania 
 

1. Przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy, na ekranie pojawi się [F01] 

2. Przytrzymaj [UP] do momentu aż pojawi się [F04] 

3. Przytrzymaj [ENT], na ekranie pojawi się [01] 

4. Klawiszami [UP][DOWN] wybierz odpowiedni numer, który oznacza 

długość powtarzanych komunikatów. 

5. Naciśnij [ENT], aby potwierdzić. 

6. Na ekranie pojawi się [F04]. Aby wyjść z menu ustawień przytrzymaj 

[ESC]. 

F-05 Głośność 
 

1. Przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy, na ekranie pojawi się [F01] 

2. Przytrzymaj [UP] do momentu aż pojawi się [F05] 

3. Przytrzymaj [ENT], na ekranie pojawi się [01] 

4. Klawiszami [UP] [DOWN] wybierz odpowiedni numer. 

Numery 1-10 oznaczają wyświetlania liczb 

Numery 11-20 oznaczają wyświetlanie liter 

5. Naciśnij [ENT], aby potwierdzić. 

6. Na ekranie pojawi się [F05]. Aby wyjść z menu ustawień przytrzymaj 

[ESC]. 

F-06 Usuwanie 

 

1. Przytrzymaj [FUN] przez 3 sekundy, na ekranie pojawi się [F01] 

2. Przytrzymaj [UP] do momentu aż pojawi się [F06] 

3. Przytrzymaj [ENT], na ekranie pojawi się numer 

4. Klawiszami [UP][DOWN] przejdź do numeru, których chcesz usunąć 

5. Przytrzymaj [ENT], aby usunąć numer. Sygnał „Dingdong” potwierdza 

usunięcie numeru. 

6. Przyciśnij [ESC], aby wrócić do menu funkcji. Na ekranie pojawi się 

[F06]. Aby wyjść z menu ustawień przytrzymaj [ESC]. 

Skład zbiorczy opakowania 
 

Nazwa Ilość 

Wyświetlacz 1 szt. 

Zasilacz 1 szt. 


