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Symbol Definicje 

 

Podana zostanie ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa 

 

Produktu po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać z innymi odpadami 

pochodzącymi z gospodarstwa domowego 

 

Urządzenie należy poddać recyklingowi zgodnie z krajowymi przepisami i prawami. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi 

władzami 

 

Wyrób spełnia wymagania norm UE 

Develop it fulfils the requirement of norms of UE 

EN 61000-6-3:2001 [PN-EN 61000-6-3:2002] 

EN 61000-6-2:2001  [PN-EN ] 

Normy te są zharmonizowane z Dyrektywą 89/336/EEC 

These standards are harmonized with Directive 89/336/EEC(EMC) 

 

 

 

 

 

 

 



1. UŻYTKOWANIE  I KONSERWACJA 

 

Ważne informacje dotyczące bezpiecznej i efektywnej obsługi urządzenia. Należy przeczytać 

przed użyciem urządzenia. 

1.1. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie 

wody. 

1.2. Nie instaluj urządzenia w miejscach wilgotnych. 

1.3. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami. 

1.4. Nie dotykaj przewodów, końcówek pozbawionych izolacji zanim nie zostaną wyłączone z 

sieci. 

1.5. Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz przewód z kontaktu. 

1.6. Urządzenie może korzystać tylko z takiego rodzaju zasilania, jakie wskazuje instrukcja. 

1.7. Nie należy stawiać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. 

1.8. Ostrożność w przypadku konieczności naprawy. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia 

prądem, nie rozbieraj urządzenia na części, lecz oddaj do autoryzowanego serwisu. 

Otwieranie urządzenia może narazić użytkownika na porażenie prądem lub inne 

niebezpieczeństwo. Niewłaściwe złożenie urządzenia może ponadto spowodować 

porażenie prądem przy późniejszym użytkowaniu. 

 

1.9. Wyłącz przewód zasilający z gniazda  i zgłoś się do autoryzowanego serwisu w 

następujących przypadkach:  

a) jeżeli została zniszczona wtyczka lub przewód zasilający 

b) jeżeli do urządzenia dostał się jakiś płyn 

c) jeżeli urządzenie nie działa normalnie, zgodnie z obsługą 

d) jeżeli urządzenie upadło lub zostało mechanicznie uszkodzone 

e) jeżeli urządzenie przejawia wyraźne zmiany w sposobie działania 

f) nie korzystaj z urządzenia, jeżeli znajdujesz się w pobliżu nieszczelnej instalacji 

gazowej 

 

1.10.  Informacje dodatkowe. 

Zabezpieczenia przed przepięciami w sieci (wyładowaniami atmosferycznymi). Gniazdo 

zasilające powinno być dodatkowo zabezpieczone przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych. Wybór właściwego zabezpieczenia powinien być przeprowadzony 

przez uprawnionego instalatora. Uszkodzenie urządzenia spowodowane przepięciami w 

sieci w wyniku wyładowań atmosferycznym nie są objęte gwarancją, nawet, jeśli 

zastosowano wymienione wyżej zabezpieczenia dodatkowe. Podczas prób 

przeprowadzonych w docelowych warunkach użytkowania sprzętu nie stwierdzono 

szkodliwego wpływu  urządzenia na inne urządzenia elektryczne i elektroniczne. 

 

UWAGA. Moduł powinien być zmontowany zgodnie z instrukcją. Produkt 

przeznaczony jest dla osób dorosłych.  

 

2. BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJE OGÓLNE 

 

2.1. Nie montować urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze. Wysokie 

temperatury mogą być przyczyną uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń 

lub stopienia elementów plastikowych. 

2.2. Nie używać urządzenia w miejscach wilgotnych np.: łazienka, sauny parowe, może to 

spowodować pożar lub być przyczyną porażenia elektrycznego. 



2.3. Urządzenie powinno być zawsze suche . Nie powinno być narażone na padające krople i 

bryzgi wodne. W przypadku zawilgocenia urządzenia może to spowodować uszkodzenie 

podzespołów elektronicznych. 

2.4. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne, grozi to uszkodzeniem 

urządzenia. 

2.5. Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z 

nim może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych i delikatnych 

mechanizmów. 

2.6. Do czyszczenia nie używać wody, chemikaliów, rozpuszczalników. Czyścić wilgotną 

ściereczką z dodatkiem detergentów. 

2.7. Do czyszczenia reflektorów używaj miękkiej, czystej i suchej ściereczki. 

2.8. W przypadku wydobywania się podejrzanego zapachu/dym/, odłączyć 

niezwłocznie od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. 

2.9. Nie próbować samemu naprawiać urządzenia. Skontaktować się ze sprzedawcą 

lub producentem. 

2.10.  Serwis prowadzi producent:  

NORD ELEKTRONIK Kaźmierczak S.C. 

76-200 Słupsk   

ul. Mikołaja Reja 53 

76-200 Słupsk                      Tel.+48 697 697 381       firma@ nordelektronik.pl 

 

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu w siedzibie Firmy NORD ELEKTRONIK Kaźmierczak 

S.C. W przypadku reklamacji, odpowiedzialność dotyczy wyłącznie  produkowanych przez nas 

zestawów i podzespołów,  a nie montażu i dostrajania. 

 

3. INFORMACJE O RECYKLINGU 

 

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub odnoszących się do niego tekstach 

wskazuje, że produkt po upływie okresu użytkowanie nie należy usuwać z innymi 

odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu 

na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania 

odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typy odpadów oraz odpowiedzialny recykling 

w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu 

uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego 

produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem 

sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. 

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy 

zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. 

 

4. PRZEZNACZENIE, FUNKCJE GŁÓWNE 

 

Jest to elektroniczny zegar cyfrowy odbierający sygnał radiowy nadawany przez nadajnik który 
znajduje się w Mainflingen /50001’N,09000’E/ w okolicy Frankfurtu n/Menem to 2500 km, co daje 

pokrycie radiowe dla całej Europy.  

Zegar składa się z odbiornika sygnału radiowego DCF (77,5 khz) oraz części bazowej, 

wyposażonej w mikroprocesorowy układ dekodujący i sterujący wyświetlaczami.  

Dzięki zastosowaniu układu mikroprocesorowego (AT89C2051) , który jest "krewnym" 
popularnego 8051, posiadającym 15 linii wejścia-wyjścia. 4-cyfrowe pole odczytowe pracuje w 

technice multipleksowej: wyprowadzenia segmentowe wyświetlaczy połączone są do wyjść 



procesora (przez rezystory R11..R17), zaś anody wyświetlaczy sterowane są przez 4 

wzmacniacze tranzystorowe (T4..T7) 

Zegar odczytuje wszystkie informacje zawarte w sygnale DCF 77.5: rok, miesiąc, dzień 
miesiąca, dzień tygodnia, godzinę, minutę, sekundę . dioda LED D2 pokazuje obecność 

impulsów DCF. 

 

5. OBSŁUGA, PROGRAMOWANIE 

 

1.  Sygnalizacja oczekiwania na sygnał DCF 

Ten stan występuje bezpośrednio po włączeniu zasilania i trwa aż do nadejścia pierwszego 

czytelnego sygnału czasu DCF. W tym stanie zegar "nie wie”, jaki jest bieżący czas i (lub) data i 
zamiast tych wartości są wyświetlane poziome, migające kreski. W miarę odbioru poszczególnych 

danych pojawiają się one na wyświetlaczu zastępując kreski. 

Reakcja użytkownika nie jest konieczna: zegar sam ustawi się po odebraniu sygnału. 
Można jednak, nie czekając na sygnał, ustawić bieżący czas (funkcja 6) oraz normalnie korzystać 

z budzika (funkcja 7). 
2. Sygnalizacja oczekiwania na potwierdzenie 

Jeśli bieżący czas nie został 3-krotnie potwierdzony prawidłowo odebranym sygnałem 

DCF w ciągu poprzedzających 24 godzin, zegar sygnalizuje to miganiem cyfr wyświetlacza w trybie 
spoczynkowym. Miganie to zanika samoczynnie, gdy nastąpi 3-krotne potwierdzenie danych i ew. 

skorygowanie bieżącego wskazania. 

3. Odczyt czasu bieżącego (tryb spoczynkowy) 
W trybie spoczynkowym zegar pokazuje czas bieżący (godziny i minuty). W trybie tym 

zegar znajduje się stale, o ile nie są wykonywane przez użytkownika inne operacje. Wszystkie 
poniższe funkcje dostępne są w podany sposób z poziomu trybu spoczynkowego. 

4. Odczyt daty 

Zegar umożliwia odczyt pełnej daty. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku K1 
wyświetlany jest dzień tygodnia (1=poniedzialek, 2=wtorek, itp.) oraz dzień miesiąca. Na pozycji 

DISP2 wyświetlany jest myślnik. Po drugim naciśnięciu K1 następuje odczyt miesiąca i roku. 
Przykład. Dnia 27. marca 1998 roku (piątek) po pierwszym naciśnięciu K1 

pojawi się odczyt: 

 5-.27 (piątek -. dwudziesty siódmy) 
a po drugim naciśnięciu K1 pojawi się: 

 3.98 (marca. dziewięćdziesiątego ósmego). 

Aby powrócić do trybu spoczynkowego (wskazywania czasu bieżącego) należy wcisnąć 
przycisk K2. Jeśli nie naciśniemy K2 zegar samoczynnie powróci do trybu spoczynkowego po 

upływie 15 sekund. 
Odczyt daty może nie być możliwy, jeśli tego dnia nie został jeszcze odebrany prawidłowy 

sygnał czasu. 

5. Odczyt sekund 
Odczyt sekund następuje po trzykrotnym naciśnięciu przycisku K1. Na wyświetlaczu 

pokazywane są minuty i sekundy czasu bieżącego. 
Przykład. O godzinie 12:57:22 (godzina:minuty:sekundy) po trzykrotnym naciśnięciu K1 na 

wyświetlaczu pojawi się: 

 57.22 (minuty. sekundy) 
Aby powrócić do trybu spoczynkowego należy nacisnąć przycisk K2. Zegar sam powróci 

do trybu spoczynkowego po upływie 4 minut. 
6. Ustawianie czasu. 

Ustawianie czasu może być konieczne, gdy po włączeniu zasilania brak jest sygnału 

radiowego DCF. W tym celu należy 4-krotnie nacisnąć przycisk K1. Na wyświetlaczu pojawi się 
czas bieżący z migającymi godzinami. Teraz przyciskiem K2 ustawiamy godziny. Następnie 

naciskamy 1-krotnie przycisk K1; teraz migają minuty czasu bieżącego. Przyciskiem K2 

ustawiamy żądaną wartość minut. Aby powrócić do trybu spoczynkowego należy nacisnąć przycisk 
K1. Zegar sam powraca do trybu spoczynkowego po 15 sekundach. 



Po powyższym ustawieniu zegar sygnalizuje stan oczekiwania na potwierdzenie (funkcja 2 - 
migające cyfry) aż do momentu 3-krotnego nadejścia sygnału czasu. 

7. Ustawianie budzika 
Należy nacisnąć przycisk K2 i przy pomocy K1 ustawić zadaną godzinę budzenia (od 0 

do 23). Można również ustawić "--" (dwie kreski), co oznacza, że budzik będzie wyłączony. Aby 

ustawić minuty należy jeszcze raz nacisnąć, K2 i przy pomocy K1 wybrać zadaną wartość (od 0 
do 59). Aby wrócić teraz do trybu spoczynkowego należy nacisnąć K2, albo odczekać 15 sekund. 

8. Wyłączanie sygnału budzika. 

O ustawionej godzinie budzik wywołuje alarm dźwiękowy oraz uruchamia przekaźnik. 
Wyłączenie alarmu dźwiękowego następuje po naciśnięciu przycisku K1 albo po upływie 5 minut. 

Wyłączenie przekaźnika następuje oddzielnie przez naciśnięcie K2 albo samoczynnie po 1 
godzinie. 

 

a. Lokalizacja i Mocowanie Sterownika 
 

Warunkiem prawidłowej pracy urządzenia jest użytkowanie w pomieszczeniu w którym 
temperatura otoczenia wynosi od -50C do +400C.  

b. Podłączenie Urządzeń Zewnętrznych 

 
Podłączenie urządzeń zewnętrznych(sonda, czujnik temperatury, czujnik impulsów, 

przekaźnik)należy przeprowadzić zgodnie ze schematem montażowym znajdującym się 
w instrukcji.  

 

Przy podłączeniu elementów wymagających właściwej polaryzacji napięcia zasilania zwróć uwagę 
na umieszczoną informację która jest umieszczona na sondzie temperatury, czujnika impulsów. 

Nie zastosowanie się do tych zaleceń spowoduje trwałe uszkodzenie urządzenia lub jego 

elementów. 
 

c. Podłączenie Przewodu Zasilającego (Zasilanie) 
 

Po zakończeniu czynności montażowych oraz końcowym sprawdzeniu prawidłowości dokonanych 

czynności można urządzenie podłączyć do zasilania (12V lub 24V). Patrz - instrukcja. Zwróć uwagę 
na właściwą polaryzację napięcia.  

 

 

6. MONTAŻ I URUCHOMIENIE 

 

Montaż układu przeprowadzimy na trzech płytkach drukowanych: dwie z nich (KZ301/NE2004 

KZ301A/ NE2004A) będą tworzyć układ bazowy, zaś trzecia (KZ 300) - odbiornik sygnału 
radiowego DCF. Należy pamiętać o właściwym kierunku wlutowania tych elementów, które tego 

wymagają (układów scalonych, diod, tranzystorów, kondensatorów elektrolitycznych i 

wyświetlaczy 7-segmentowych LED). Bardzo ważną rzeczą będzie też zachowanie dużej 
staranności oraz dobór odpowiedniej lutownicy i spoiwa, zwłaszcza przy montażu delikatnego 

układu SMD (US101). Obsadzanie płytek należy zakończyć bez wstawienia w podstawkę 
mikrokontrolera US. Płytki (KZ301/NE2004 KZ301A/ NE2004A) należy zlutować razem i połączyć 

taśmą 3-żyłową z płytką odbiornika (punkty "+", "-" i "CL" na KZ301/NE2004 i KZ300/NE2004B). 

Stabilizator US1 należy zaopatrzyć w niewielki (kilkanaście cm2) radiator wykonany z blachy 
aluminiowej. 

Przed uruchomieniem musimy zaopatrzyć się w zasilacz. Powinien on dostarczać napięcia 

stałego (niekoniecznie stabilizowanego) 8..15V przy wydajności minimum 300mA. Doskonale się 
nadają niedrogie zasilacze wtyczkowe, których szeroki wybór znajduje się na rynku.  

 
Montaż KZ300 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami. Natomiast więcej uwagi należy 

zwrócić przy montażu układu scalonego Us101. Jeśli decydujemy się na umieszczenie 
zmontowanego odbiornika w obudowie to przed wlutowaniem diod LED  zaznaczyć miejsce 



nawiercenia otworów w obudowie. Natomiast diody zamontować od strony druku na odpowiedniej 
wysokości. 

 

Uwaga Kondensator rezonansowy C1 jest zintegrowany z cewką anteny ferrytowej. 

Odbiornik wymaga stabilizowanego napięcia zasilania 5V. 

 
Uruchomienie 

Pierwszą czynnością po zakończeniu montażu będzie próba odebrania sygnału radiowego DCF. W 

tym celu należy ustalić kierunek, z którego ten sygnał dochodzi (Frankfurt n. Menem): do 
pierwszych prób zaleca się umieścić odbiornik w oknie z tej strony budynku, z której "widać" 

Frankfurt. Antenę ferrytową odbiornika należy skierować prostopadle do kierunku Frankfurtu.  

Należy wyłączyć w sąsiedztwie wszelkie urządzenia elektroniczne, które mogą być źródłem 
zakłóceń elektromagnetycznych, zwłaszcza komputer, monitor komputera, telewizor itp. Część 

bazową zegara (ciągle bez procesora US2!) oddalamy od odbiornika, po czym włączamy zasilanie. 
Sygnał DCF rozpoznamy po miganiu diody LED odbiornika: dioda ta powinna, co 1 sekundę gasnąć 

na krotką chwilę. Jeśli tak nie jest, należy przesuwać cewkę wzdłuż anteny ferrytowej i znaleźć 

odpowiednie miejsce, przy którym wystąpi odbiór. Pamiętajmy, aby po każdym przesunięciu cewki 
odsunąć ręce od anteny i odczekać chwilę aż układ dostosuje się do nowego poziomu sygnału. Po 

odebraniu sygnału należy wyłączyć zasilanie, włożyć w podstawkę mikroprocesor i ponownie 
włączyć zasilanie. Układ powinien zacząć działać (patrz pkt. 1 następnego rozdziału). W razie 

potrzeby można użyć dłuższego przewodu łączącego odbiornik radiowy z zegarem. 

 

 

7. LISTA ELEMENTÓW 

 

 

 

R1 100Ω 1szt D2D4 1N4148 3szt 
R2 6,8kΩ 1szt DISP1DISP4 wyświetlacz CA/czerwony 4szt 
R3 10kΩ 1szt T1, T2 BC238 2szt 
R4R10 4,7kΩ 7szt T3T7 BC308 5szt 
R11R18 330Ω 8szt US1 µA7805 1szt 
C1,C3 47µF/16 2szt US2 AT89C2051 p  1szt 
C2 100µF/16 1szt Q1 rezonator 12MHz 1szt 
  1szt K1,K2 mikrowłcznik 2szt 
C4 10µF/16 1szt PK1 przeka 12V 1szt 
C5 100n monolit (5mm) 1szt przetwornik piezzo 1szt 
C6, C7 33p-39p KCP 2szt gniazdo Z-BLOK 2PIN 2szt 
D1 1N4001 1szt Płytka KZ301/NE2004; 

KZ301A/NE2004A; 

 

1szt 

   obudowa KM35BN 1szt 
 

 

 

R1,R3 1k 2szt T2 BC 237(547) 1szt 

R2 100k 1szt D1 dioda 3 G 1szt 

R4 510  1szt D2 dioda 3 R 1szt 

C1 patrz uwaga  L101 antena ferrytowa 1szt 

C2 220n monolit 1szt Q1 77,5kHz 1szt 

C3 47n monolit 1szt US101 U4221 SMD 1szt 

C4 10u/16 1szt obudowa KM 27 1szt 

T1 BC 308(557) 1szt obwód drukowany KZ 300 1szt 

 

 



8. SCHEMATY IDEOWE I MONTAŻOWE PŁYTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


