
INSTRUKCJA OBSŁUGI
LOKALIZATOR KLUCZY

PRZED UŻYTKOWANIEM PRZEDMIOTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!
UŻYWAJ PRZEDMIOTU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



LOKALIZATOR KLUCZY
Opis:

Lokalizator  kluczy  z  4  brelokami  to  zestaw  systemu  lokalizatora  kluczy,  który  ma  cztery
odbiorniki do różnych celów. Pomaga w szybkim wyszukiwaniu zagubionych kluczy, pilotów,
portfela, okularów i innych zagubionych przedmiotów. Można go zawiesić, a także przykleić i
łatwo przenosić.
Łatwo i szybko znajdź nie tylko klucze - Nie jest potrzebna żadna aplikacja. Wystarczy nacisnąć
odpowiednie przyciski oznaczone kolorami. Odbiornik dźwięki/sygnały dźwiękowe, co prowadzi
do śledzenia utraconego przedmiotu w odległości 40 metrów/131 stóp (ściany i inne przeszkody
zmniejszą poziom dźwięku).
Komunikacja radiowa na paśmie 433,92 Mhz sprawia, że nie ma potrzeby kierowania pilota w
stronę breloka. Lokalizator kluczy posiada wbudowaną diodę LED koloru białego, która może
służyć jako latarka.

Zawartość zestawu:

 Pilot lokalizujący przedmioty.
 Cztery odbiorniki – breloki do przedmiotów.
 Podstawa do pilota
 Cztery baterie CR2032
 Instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna:

     Rozmiar (nadajnik): 105 * 46 * 13 mm.

     Rozmiar (odbiornik): 50 * 36 * 11 mm.

     Bateria (nadajnik): AAA, 1,5 V * 2 sztuki.

     Bateria (odbiornik): CR2032, 3V (1x4).

     Dźwięk: 75-80Db.

     Zakres transmisji 30-40 metrów.

     Komunikacja: radiowa.

     Częstotliwość: 433,92 MHz.

     Materiał obudowy: ABS.

Uwagi bezpieczeństwa:

 Dzieci w wieku 3-7 lat mogą używać lokalizatora tylko pod stałym nadzorem dorosłego.
 Lokalizator może być używany dzieci powyżej 7 roku życia.
 Przedmiot  nie  jest  zaprojektowany  do  samodzielnej  naprawy.  Nieprofesjonalna

ingerencja może uszkodzić elektronikę w środku.
 Używaj tylko baterii AAA 1,5V do pilota i tylko CR2032 3V do odbiorników. Użycie innego

typu baterii może spowodować błędne działanie urządzenia a nawet jego uszkodzenie.
 Używaj  identycznych  baterii  do  pilota.  Nigdy  nie  wkładaj  starych  lub  uszkodzonych

baterii. Nigdy nie wkładaj różnych baterii.



 Nie należy używać starych ani uszkodzonych baterii. Może to doprowadzić do wylania
płynu  i  uszkodzenia  mienia.  W przypadku  ubrudzenia  skóry  płynem z  baterii  należy
natychmiast opłukać dużą ilością wody.

 Zużyte baterie oddaj do  odpowiedniego punktu zbiórki.
 Nie należy  przedmiotu wyrzucać do kosza.  Obowiązkiem użytkownika jest  przekazać

odpad  do  odpowiedniego  punktu  zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i
elektronicznego.

 Nigdy  nie  ładuj  baterii  lub  akumulatorków  w  urządzeniu.  Używaj  dedykowanych
ładowarek.

Rozwiązywanie problemów:

Najczęstszym powodem nie działania urządzenia jest zabrudzenie styków baterii  – należy je
przetrzeć. Sprawdź czy baterie zostały włożone w odpowiedniej polaryzacji. Wymień baterie na
nowe. Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnej naprawy. Jakakolwiek ingerencja w
strukturę  produktu  może  doprowadzić  do  jego  uszkodzenia.  W przypadku  nieprawidłowego
działania urządzenia, należy skontaktować się z dystrybutorem, w celu rozwiązania problemu.
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