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Cechy urządzenia 
 

 Wyświetlacz OLED 

 Ilość Przycisków - 2 

 3 różne rodzaje informowania 

 Ciągły lub regulowany czas wyświetlania 1-99s 

 Automatyczne lub manualne czyszczenie pamięci 

     Parametry Techniczne 
 

Wyświetlacz 

Rozdzielczość wyświetlacza 128 x 50 

Bateria 3.7V litowa 

Pojemność baterii 320 150 mAh 

Czas pracy przy pełnym obciążeniu  5 dni 

Temperatura pracy 0oC-50oC 

Czułość odbiorcza -114 dBm 

Częstotliwość pracy 433.92 MHz 

Pojemność pamięci 500 
 

Funkcje Podstawowe 
 

1 Włączanie/Wyłączanie 

2 Przywracanie ustawień fabrycznych 

3 Programowanie/Rejestrowanie 

4 Kasowanie informacji 

5 Czas wibracji 

6 Czas wyświetlania 

7 Usuwanie 

8 Czas i Data 

9 Ustawienia wyświetlanych znaków 

10 Hasło 

11 Budzik Ustawianie 

12 Budzik ON/OFF 
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Informacje wprowadzające 
 

1. Proszę naładować urządzenie przed pierwszym użyciem. Następnie 

przytrzymać ENT przez 5 sekund w celu uruchomienia urządzenia. 

Przed ładowanie proszę wyłączyć urządzenie. Urządzenie jest gotowe 

do użycia, gdy pojawi się zielona ikona baterii. 

2. Tryb czuwania uruchamiany jest, gdy urządzenie nie pracuje przez 

więcej niż 5 sekund. Ekran gaśnie, aby oszczędzać baterię. Naciśnięcie 

dowolnego przycisku lub wezwanie wznowi pracę odbiornika. 

3. Proszę przywrócić ustawienia fabryczne przed pierwszym 

uruchomieniem. 

4. W przypadku, gdy nie można uruchomić funkcji ustawień przejdź do F-

10 „Hasło”. Urządzenie jest zablokowane i musi zostać odkodowane 

odpowiednim hasłem. 

Szczegółowy Opis Funkcji 
1. Włączanie/Wyłączanie 

 

1. Aby uruchomić urządzenie, przytrzymaj przycisk [ENT] przez 5 sekund. 

Urządzenie jest włączone. 

2. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk [ENT] przez 5 sekund. 

Urządzenie jest wyłączone. 

2. Przywracanie ustawień fabrycznych 
 

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu 

aż pojawi się na wyświetlaczu F01. 

2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się F05 

3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się [000], 

przytrzymaj przycisk [ENT] przez 3 sekundy. Wyświetlacz pokaże 

wartość [---]. Gdy wartość [000] pojawi się ponownie oznacza to, że 

ustawienia fabryczne zostały przywrócone. 

4. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F05 pojawi się na ekranie. 

5. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Operacja 

przywrócenia ustawień fabryczny została wykonana pomyślnie. 
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3. Programowanie/Rejestrowanie 
  

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu 

aż pojawi się na wyświetlaczu F01. 

2. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawią się 

numery 001 /lub/ 001-01 na wyświetlaczu. Naciśnij [ENT], aby 

zmienić migający znak, naciśnij [FUN]  aby przesunąć kursor (każda 

pozycja może zostać ustawiona na znaki od A-Z oraz liczby 0-9). 

3. Po ustawieniu odpowiedniej nazwy, naciśnij/dotknij Zewnętrzny 

Przycisk/Urządzenie, które chcesz zaprogramować. Odbiornik 

zareaguje poprzez miganie nazwy na wyświetlaczu i delikatną wibrację. 

W ten sposób Zewnętrzny Przycisk/Urządzenie zostało 

zaprogramowane. 

4. Aby zarejestrować kolejne Zewnętrzne Przyciski/Urządzenia należy 

powtórzyć powyższa czynność analogicznie. 

5. Po wykonaniu rejestracji wszystkich Zewnętrznych 

Przycisków/Urządzeń, przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F01 

pojawi się na ekranie. 

6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Rejestracja została 

wykonana pomyślnie. 

 

Uwagi: Ten odbiornik zegarkowy jest w stanie zaprogramować 500 

urządzeń zewnętrznych. Podczas operacji rejestrowania, jeżeli 

numer/nazwa nie zamruga na wyświetlaczu i urządzenie nie zabrzęczy 

oznacza to, że urządzenie nie zostało prawidłowo zarejestrowane. 

Problemem prawdopodobnie jest to, że: 

a) Urządzenie nie może być zarejestrowane pod ta nazwą, bowiem 

ma już inna, wcześniej zarejestrowaną nazwę 

b) Dana nazwa jest już zajęta przez inny odbiornik 

c) Zarówna i nazwa i urządzenie jest już zarejestrowane. 

Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się żadna reakcja oznacza to, że 

odbiornik zegarkowy nie otrzymał sygnału z urządzenia. 
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4. Kasowanie informacji 
 

1. Gdy urządzenie otrzyma przywołanie informacja pojawi się na ekranie.  

2. Aby skasować daną informację naciśnij [ENT]  jednorazowo. W ten 

sposób możesz usunąć każdą informację z osobna  

3. Aby skasować wszystkie informacje na raz naciśnij i przytrzymaj 

przycisk [FUN] 

5. Czas wibracji 
 

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu 

aż pojawi się na wyświetlaczu F01 

2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się F02 

3. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż pojawią się numery od 01-

15. Naciśnij [ENT], aby zmienić ich wartość, [FUN] aby zmienić pozycję 

kursora. Numery odpowiednio oznaczają czas wibracji w sekundach.  

4. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F02 pojawi się na ekranie. 

5. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Czas wibracji 

został ustawiony pomyślnie. 

6. Czas wyświetlania 
 

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu 

aż pojawi się na wyświetlaczu F01 

2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się F03 

3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawią się 

numery od 01-99. Naciśnij [ENT], aby zmienić ich wartość, [FUN] aby 

zmienić pozycję kursora.  Numery odpowiednio oznaczają czas 

wyświetlania w sekundach. Wartość 00 oznacza nieskończony czas 

wyświetlania, do momentu aż potwierdzi się jego odczytanie 

klawiszem [ENT]. 

4. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F03 pojawi się na ekranie. 

5. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Czas wyświetlania 

został ustawiony pomyślnie. 
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7. Usuwanie 
 

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu 

aż pojawi się na wyświetlaczu F01 

2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się F04 

3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się 

pierwsza nazwa zaprogramowanego urządzenia. 

4. Naciśnij [FUN] odpowiednio, aby wybrać urządzenie, które chcesz 

usunąć. Naciśnij [ENT], aby dokonać usunięcia z pamięcią. Gdy 

urządzenie zostanie usunięty, każda kolejna nazwa pojawi się 

automatycznie. 

5. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F04 pojawi się na ekranie. 

6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Usuwanie zostało 

wykonane pomyślnie. 

8. Czas i Data 
 

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu 

aż pojawi się na wyświetlaczu F01 

2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się F06 

3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się 

obecnie ustawiona godzina i data w formacie „08:10 16/05/25’ 

4. Naciśnij [ENT] i [FUN], aby ustawić aktualny czas, rok, miesiąc oraz 

dzień. 

5. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F06 pojawi się na ekranie. 

6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Ustawienie czasu i 

daty zostało wykonane pomyślnie. 

9. Ustawienia wyświetlanych znaków 
 

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu 

aż pojawi się na wyświetlaczu F01 

2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się F07 

3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się: 

00/lub/01. 
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4. Naciśnij [ENT], aby ustawić odpowiednią opcję. Można wybrać 

pomiędzy dwoma opcjami: 

00 Oznacza wyświetlanie 3 znaków - XXX  

01 Oznacza wyświetlanie 5 znaków - XXX-XX 

5. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F07 pojawi się na ekranie. 

6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Ustawianie 

wyświetlanych znaków zostało wykonane pomyślnie. 

10. Hasło 
 

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu 

aż pojawi się na wyświetlaczu F01 

2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się F08 

3. Przytrzymaj ponownie przycisk [FUN] do momentu aż pojawi się XXX 

4. Naciśnij [ENT], aby ustawić odpowiednie migające cyfry. Naciśnij 

[FUN], aby zmienić pozycję kursora. Hasło dla urządzenia to 181. 

Zatem wszystkie ustawienia tego odbiornika mogę być ustawiane 

tylko, gdy jest wprowadzone hasło 181. W przeciwnym wypadku 

można zmienić tylko ustawienia Języka oraz Czasu. Jest to funkcja 

blokująca, po to, aby przypadkiem nie usunąć przez pomyłkę, któregoś 

z zaprogramowanych już urządzeń. 

5. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F08 pojawi się na ekranie. 

6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Ustawianie 

wyświetlanych znaków zostało wykonane pomyślnie. 

11. Budzik Ustawianie 
 

1. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu 

aż pojawi się na wyświetlaczu F01 

2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się F09 

3. Naciśnij i przytrzymaj [FUN] do momentu, aż pojawi się ‘1 XX:XX’ lub 

‘2 XX:XX’ (1 i 2 oznaczają kolejność budzików) 

4. Naciśnij [ENT], aby ustawić odpowiednie migające cyfry. Naciśnij 

[FUN], aby zmienić pozycję kursora. 

5. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F09 pojawi się na ekranie. 

6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Ustawianie 

budzika zostało wykonane pomyślnie. 
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12. Budzik ON/OFF 
 

1.  Gdy urządzenie jest włączone przytrzymaj przycisk [FUN] do 

momentu aż pojawi się na wyświetlaczu F01 

2. Naciskaj przycisk [ENT] do momentu aż pojawi się F10 

3. Naciśnij i przytrzymaj [FUN] do momentu, aż pojawi się ‘1 ON/OFF’ 

lub ‘2 ON/OFF’ (1 i 2 oznaczają kolejność budzików) 

4. Naciśnij [ENT], aby ustawić pomiędzy ON/OFF oraz [FUN], aby 

wybrać numer budzika. 

5. Przytrzymaj przycisk [FUN] do momentu aż F10 pojawi się na ekranie. 

6. Przytrzymaj [ENT], aby wrócić do głównego ekranu. Ustawianie 

wyświetlanych znaków zostało wykonane pomyślnie.  

Informacje dodatkowe 
 

1. W momencie, gdy urządzenie jest w stanie czuwania, po 5 sekundach 

ekran wygadana w celu oszczędzania baterii. Aby wykonać jakąkolwiek 

funkcję nalży skorzystać z klawiszy po prawej stronie 

2. Gdy odpowiedni Przycisk Zewnętrzny/Urządzenie wysyła sygnał 

informacja jest od razu wyświetlana na ekranie. 

3. Gdy poziom baterii jest niski, w górnym lewym rogu status baterii 

zmieni kolor na czerwony. Proszę o doładowanie urządzenia. 

Skład zbiorczy opakowania 
 

Nazwa Ilość 

Odbiornik zegarkowy 1 szt. 

Ładowarka 1 szt. 

Instrukcja obsługi 1 szt. 
 

 


