
Zastosowanie

Funkcje

F.A.Q.

1 Jak uruchomić klawiaturę?

Zasłoń dłonią przynajmniej 8-9 klawiszy do momentu aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i poczujesz wibracje.

2 Jak wyłączyć klawiaturę?

Zasłoń dłonią przynajmniej 8-9 klawiszy do momentu aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i poczujesz wibracje.

3 Jak wyłączyć powiadomienie dźwiękowe?

Umieść pager na ładowarce lub ustaw czas alarmu na 0 za pomocą funkcji F0.

4 Jaki jest czas działania pagera?
Ponad 72 godziny.

Specyfikacja

Uwaga:Programowanie za pomocą klawiatury

Domyślne hasło:1234

Hasło mastera:8421

Menu systemowe

F0: Czas alarmu 00,05-99sekund.

00 = brak alarmu

 Domyślne ustawienie: 10 sekund

F1:Programowanie pagerów 

Zatwierdź F1, wybierz 4 cyfrowy numer i zatwiedź.

Umieść pager nad klawiaturą. Pager zasygnalizuje

koniec programowania dźwiękiem, światłem i wibracją. 

F2: Ustawienie migotania pagera

0: wył. 1:wolne 2:średnie 3:szybkie 4:stopniowe

 Ustawienie domyślne: 4

F3: Ustawienie głośności powiadomień dźwiękowych

0:wył. 1:ciche 2:średnie 3:głośne

 Ustawienie domyślne: 3

F4: Ustawienie wibracji

0:wył 1:lekkie 2:średnie 3:silne

Ustawienie domyślne: 3

F5:Opuszczenie obszaru (00-30min)

Domyślne ustawienie: 00(wył.)

Przykład: wartość 5 oznacza, że pager uruchomi 

alarm po 5 minutach po opuszczeniu obszaru działania.

F6:Czas odliczania (00-99minut)

 Domyslne ustawienie: 00(wył.)

F7:Ustawienie kanału (01-99)

 Domyślne ustawienie: 01

Uwaga: Funkcja przydatna w przypadku korzystania

z kilku klawiatur)

F8:Ustawienie hasła(0000-9999)

 Hasło domyślne:1234 Hasło Mastera:8421

F9:Przywrócenie ustawień fabrycznych 

Wprowadź 00 i zatwierdź.Opis działania

1.Ustawienie alarmów i parametrów pracy za pomoca klawiatury.

2.Programowanie pagerów za pomocą podczerwieni.

3.Wywołanie testowe, następnie normalna praca systemu.

wyświetlacz

klawiatura numeryczna

obszar klawiszy funkcyjnych

0 —— 9 : cyfry
: ustawienia
: plus 1 i wezwanie pagera 
: minus 1 i wezwanie pagera
: wezwanie pagera
: potwierdzenie/zapis
: powrót

-

-
-

Łatwa obsługa i nowoczesny design.

Rewolucyjny bezprzewodowy system przywoławczy przeznaczony jest do użytku w takich lokalizacjach jak 
np. restauracje, kawiarnie, szpital, przychodnię, bank, centrum obsługi klienta itp. Zastosowanie systemu 
pozwala uniknąć długich kolejek oczekujących klientów. Głównym zadaniem jest wyeliminowanie zatłocze-
nia, zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym poprawienie wydajności i generowanie większych docho-
dów.

Bezprzewodowa klawiatura KAL-B5P

Składniki systemu: Klawiatura bezprzewodowa - 1 szt., 10 pagerów i 1 ładowarka.

Opatentowana technologia: przyciski dotykowe i kodowanie w podczerwieni w celu uniknięcia zakłóceń

Obsługa nawet 9999szt. pagerów.

Wyświetlacz 4 pozycyjny. 

Zasięg działania: do 1500m na otwartym terenie.

Wygodna obsługa, gwarantowana niezawodność. 

Zabezpieczenie przed kradzieżą.

Wodoodporność i odporność na upadek/uderzenie.

Unikalny adres ID, dzięki czemu inne systemy mogą działać bez zakłóceń.

Sygnalizacja wywołania za pomocą wibracji, dźwięku i światła.

Możliwość jednoczesnego ładowania 10 pagerów.

Wymienialne przez użytkownika baterie wielokrotnego ładowania.

Żywotność baterii nawet do 5 lat. Zabezpieczenie przed przeładowaniem. 

2 godziny ładowania - 72 godzin pracy w trybie czuwania. 

Pager KAL-B5 

Naciśnij przycisk ustawień i wprowadź hasło 1234.



Pager

Nazwa : Pager systemu przywoławczego LRS

Kod : KAL-B5

Kolor : brązowy

Wymiary : Szer. 107 *gł. 105 *wys. 15 mm

Waga : 100g

Bateria : 3.7V bateria do ponownego ładowania

Żywotność baterii : 5 lat

Częstotliwość : 433.92Hz, modulacja ASK

Zasięg : ok. 1500m (na otwartej przestrzeni

Stopień wodoodporności : Odporne na zachlapanie 

Odporność na upadek : 10m

Tryb przypomnienia : Wibracja, światło, dźwięk

Klawiatura

Nazwa Bezprzewodowa klawiatura dotykowa

Kod : KAL-B5P

Kolor : czarny

Wymiary : Szer.(150)*gł.(97)*wys.(36)mm(bez anteny)

Waga 195g

Wyświetlacz : dotykowa podświetlana klawiatura numeryczna

Zasilanie : 5V / 500mA 

Częstotliwość : 433.92MHz, modulacja ASK

Zasięg : Ok. 1500m (na otwartej przestrzeni)

Funkcje : Przyciski dotykowe, Alarm przekroczenia zasięgu, 

programowanie za pomocą podczerwieni, łatwa obsługa. 

Ładowarka

Nazwa : Ładowarka do pagerów przywoławczych LRS.

Kod : KAL-B5C.

Kolor : brązowy.

Wymiary : Szer. (107)*gł.(105)*wys.(15)mm.

Waga : 125g.

Zasilanie : 5V / 5A .

Czas pełnego ładowania : 2 godziny.

Ilość jednocześnie ładowanych pagerów : 10szt.

Bezprzewodowy sys tem

przywo ł awczy LRS
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