Vyvolávací systém hostů
Děkujeme za výběr našeho vyvolávacího systému hostů. Systém obsahuje vysílač s klávesnicí, pagery
(přijímač) a nabíjecí stanici. Každý přijímač je nabíjecí a ukazuje číslo a aktuální čas.
Vyvolávací systém hostů zlepšuje pracovní účinnost, šetří náklady, snižuje hlučnost a zákazníky čekající ve
frontě. Je široce používán v restauracích, jídelních koutcích, kavárnách, čajovnách, bankách, nemocnicích
atd.
Vlastnosti:






Klávesnice s 999 kanály
Přenosný nabíjecí vibrující/blikající/zvonící přijímač
Nezávislá paměť proti ztrátě dat
Vysoká citlivost příjmu
Vkusný a moderní vzhled

Schéma vysílače:

Schéma přijímače:

Technická data:
Vysílač - klávesnice
Velikost
Materiál
Napájení
Frekvence
Dosah signálu
Kapacita
Displej

92 x 136 x 27 mm
vysoce kvalitní PVC
100 ̴ 240V
433.92 MHz
500m v otevřeném prostoru
pracuje s maximálně 999 přijímači
0.39" červený, 4-místný displej

Přijímač - pager
Velikost
Materiál
Napájení
Frekvence
Doba indikace
Způsob indikace
Displej
Další

103 x 103 x 15.6 mm
vysoce kvalitní PVC
vložená 3.7V lithium polymer baterie
433.92 MHz
1 ̴ 99s
vibrace, blikání, zvuk
0.28" červený, 4-místný displej
funkce hodin

Nabíjecí stanice
Velikost
Kapacita

103 x 103 x 15.6 mm
10 přijímačů najednou

Instrukce k nastavení
1. Stiskněte a podržte „2“ na klávesnici zatímco připojujete klávesnici k napájení, nebo pokud nefunguje.
2. Registrace přijímačů
Na přijímači koncem pera či jiným hrotem stiskněte „LEARN“, přijímač zobrazí „----“. Na klávesnici
napíšeme číslo (nejvíce 3-místné) a poté stiskneme klávesu se zvonkem. Přijímač ukáže zadané číslo a
zavibruje po dobu 3 sekund. To znamená, že registrace je hotova.
3. Způsob indikace [F1]
Stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund, přijímač zobrazí „F1“. Poté stiskněte „ENT“, přijímač zobrazí
„111“. První „1“ znamená zvuk, druhá blikající světlo a třetí vibrace. Stiskněte „FUN“ pro přepnutí na další
číslici a „ENT“ pro změnu číslo. „1“ znamená zapnuto, „0“ znamená vypnuto. Například „101“ znamená
zvuk + vibrace, bez blikajícího světla. Stiskem „STOP“ nastavení uložíte a ukončíte nastavení. Pokud
nechcete nastavení uložit, pak stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund.
4. Délka indikace [F2]
Stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund, přijímač zobrazí „F1“. Poté stiskněte opět „FUN“, přijímač
zobrazí „F2“. Stiskněte „ENT“ pro vstup do nastavení doby indikace. Stiskem „FUN“ se přepínáte mezi
číslicemi, stiskem „ENT“ měníte číslice. Doba může být od 1 do 99 sekund. Pokud nastavíte „00“, pak
indikace bude do té doby, dokud nestisknete „STOP“ nebo nepoložíte přijímač na nabíjecí stanici. Stiskem
„STOP“ nastavení uložíte a ukončíte nastavení. Pokud nechcete nastavení uložit, pak stiskněte a držte
„FUN“ po dobu 3 sekund.
5. Nastavení hodin [F3]
Stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund, přijímač zobrazí „F1“. Poté stiskněte dvakrát opět „FUN“,
přijímač zobrazí „F3“. Stiskněte „ENT“ pro zobrazení aktuálního času. Stiskem „FUN“ se přepínáte mezi
číslicemi, stiskem „ENT“ měníte číslice. Stiskem „STOP“ nastavení uložíte a ukončíte nastavení. Pokud
nechcete nastavení uložit, pak stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3 sekund.

Upozornění
1. Přijímač nepřijme signál, pokud má baterie nízké napětí. Je ho třeba nabít, pokud červeně bliká a
zobrazuje „LO“.
2. Přijímač také nepřijme signál, když je nabíjen. Během nabíjení zobrazuje znak „_“ a číslo přijímače.
Speciální funkce
1. Funkce připomínka mimo dosah
Stiskněte „FUN“ a „ENT“ zároveň. Přijímač zobrazí „000“, stiskněte „FUN“ pro přepnutí na další číslici a
stiskem „ENT“ je nastavte na „900“. Stiskem „STOP“ vstoupíte do nastavení, „1“ znamená zapnutá funkce
upozornění mimo dosah, „0“ vypnutá funkce. Tlačítek „ENT“ měníte stav. Stiskem „STOP“ nastavení
uložíte a ukončíte nastavení. Pokud nechcete nastavení uložit, pak stiskněte a držte „FUN“ po dobu 3
sekund.
2. Inicializační funkce
Stiskněte „FUN“ a „ENT“ zároveň. Přijímač zobrazí „000“, stiskněte „FUN“ pro přepnutí na další číslici a
stiskem „ENT“ je nastavte na „901“. Stiskem „STOP“ vstoupíte do nastavení, přijímač zobrazí „1“, dalším
stiskem spustíte inicializace a ukončíte nastavení. Pokud nechcete přijímač inicializovat, pak stiskněte a
držte „FUN“ po dobu 3 sekund.
3. Odstranit čas
Stiskněte „FUN“ a „ENT“ zároveň. Přijímač zobrazí „000“, stiskněte „FUN“ pro přepnutí na další číslici a
stiskem „ENT“ je nastavte na „902“. Stiskem „STOP“ vstoupíte do nastavení, „1“ znamená zapnutá
zobrazení času a čísla pageru dohromady, „0“ pro zobrazení pouze čísla přijímače. Stiskem „ENT“ změníte
nastavení a „STOP nastavení uložíte a ukončíte nastavení.
Při tomto nastavení mějte na paměti orientaci displeje.
4. Stiskněte „STOP“ pro vypnutí/zapnutí přijímače. Pokud vypnutý přijímač dáte nabíjet, pak se zapne.
FAQ
Problém
Po registraci přijímač neukazuje správné číslo
Přijímač ukazuje "LO" a nereaguje
Klávesnice neodesílá signál
Místo aplikace je příliš velké, dosah signálu nestačí

Řešení
Stiskněte a držte "2" na klávesnici před registrací
Nabijte přijímač
Zkontrolujte anténu
Přidejte opakovač signálu

