
 Funkcje

 Lista funkcji

Instrukcja obsługi
Odbiornik GEN-1000

Odbiornik           Pilot

1. Kolorowy, diodowy, siedmiokolorowy wyświetlacz.

2. Możliwość wyświetlania 1, 2 lub 4 wywołań.

3. Maksymalna długość nazwy przycisku wywołania: do 10 znaków.

4. Możliwość ustawienia różnych dzwonków, kolorów dla każdego z przycisków 
wywołania.

5. Łączność z komputerem za pomocą oprogramowania, zarządzanie systemem.

6. Obsługa do 400 przycisków wywołania.

7. Powiadamianie o niskim stanie baterii przycisku wywołania.

8. Możliwość wyświetlania wywołań w różnych kolorach.

9. Dostosowywanie głośności.

10. Funkcja kopiowania danych do drugiego (takiego samego) urządzenia.

FUN 1 Dodawanie/Usuwanie przycisków 

FUN 2 Dodawanie/Usuwanie pilotów                                                   

FUN 3 Ustawienia trybu wyświetlania i przewijania przycisków

FUN 4 Ustawienia czasu           

FUN 5 Ustawienia tonu wywołania

FUN 6 Ustawienia adresu odbiornika

FUN 7 Ustawienia symboli usług                           

FUN 8 Kopiowanie danych pomiędzy odbiornikami

FUN 9 Przywracanie ustawień fabrycznych

   Szczegółowy opis funkcji

Wskazówka: FUN 2 - 1 Pierwszy krok po uruchomieniu odbiornika
FUN 1 Dodawanie / Usuwanie przycisków
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Wskazówka: Ta funkcja może być obsługiwana również poprzez oprogramowanie na komputer 
“Ustawienia przycisków wywołania”
FUN 1-1: Dodawanie przycisków
Dodaj przycisk:
Do odbiornika można dodać maks. 400 przycisków.
1. Włącz zasilanie, naciśnij przycisk “FUN” na pilocie a wyświetlacz pokaże “FUN 1”.
2. Naciśnij przycisk “ENTER” na pilocie, odbiornik wyświetli  “FUN 1-1”, zatwierdź 

wciskając przycisk “ENTER” ponownie.

3. Odbiornik pokaże “F1-1 0001”. Naciśnij przycisk “ENTER” ponownie.
4. Odbiornik wyświetli “ F1-1      0001

                                          0200           N”
Wskazówka:
Szczegóły dotyczące dodawania przycisków:
1) 0001 jest numerem nadajnika, który może być z zakresu od 0001 do 9999. Pod jednym 

numerem może zostać zapisany tylko jeden nadajnik.
2) 02--------Wybór dzwonka (od 00 do 12, Domyślnie: 02, Wyciszenie:00)
3) 0--------Wybór koloru (od 0 do 6, Domyślnie: 0)

Dostosuj kolor każdego z nadajników, aby móc rozróżniać typ wywołań. 7 kolorów: 0– 

Czerwony, 1– Zielony, 2– Pomarańczowy, 3– Niebieski, 4– Fioletowy, 5– Błękitny, 6- Biały

4) 0 --------Ustawienia wyjścia alarmu (0: wył. 1: wł. Domyślnie: 0)
5) N---------Adres dostępny

 B---------Adres niedostępny
Ustawienia: Wpisz numer za pomocą pilota, aby zmienić „0200”, jeśli jest to konieczne.
Po zmianie wciśnij „ENTER” na pilocie, odbiornik wyświetli: “--
ABCDEFGHIJ”
5. Zmień nazwę przycisku używając numerów/lister/symboli za pomocą pilota (maks. 10 znaków)
A. Zmień numer: wpisz za pomocą klawiatury (0-9).

Zmień litery: wciśnij „SET”, następnie wciśnij „RIGHT”, aby wybrać litery od A do Z. Wciśnij 
„SET”, aby potwierdzić wybraną literę.
Powtórz powyższe kroki, aby wybrać następną literę.

B. Zmiana symboli: wciśnij „SET”, następnie „LEFT”, aby wybrać symbole: >, !, @, $, %, &, ?, 
itp.

6.  Po zmianie nazwy przycisku, wciśnij „ENTER”.
7.  Wciśnij dowolny przycisk na przycisku wywołania dopóki nie wyświetli :“setting

          success”

Jeśli dodawanie nie powiedzie się, wyświetli się komunikat: “setting
                    Failure ”

8. Aby dodać następny przycisk, wróć do „FUN 1-1” i postępuj zgodnie z powyższymi 

krokami. Po dodaniu wszystkich przycisków, wciśnij „FUNC”, aby wyjść.

Wskazówka: Dodanie przycisku anulowania odbywa się w identyczny sposób jak dodawanie 
przycisku z tą sama nazwą.

FUN 1-2 Powiadamianie o niskim stanie baterii (w przypadku, gdy przyciski 
wywołania posiadają taką funkcję)

1. Przejdź do FUN 1-2, wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli: “F 1 - 2 LOW
2 = RG ”

“2 = RG”-------kolor powiadamiania w przypadku niskiego stanu baterii , wybierz 0 - 6:
0 RGB = Biały      1 R = Czerwony            2 G = Zielony     3 B = Niebieski

4 RG = Fioletowy 5 RB = Pomarańczowy 6 = GB Błękitny

2.  Wciśnij “ENTER”, aby potwierdzić.

FUN 1-3 Sprawdź szczegóły zapisanych/usuniętych przycisków
1. Przejdź do FUN 1-3, wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli: “F 1 - 3 BXXXX

                                                                                                      XXXX       ”
BXXXX-----adres dodanego przycisku
XXXX------nazwa dodanego przycisku

2. Wciśnij “LEFT” lub “RIGHT”, aby sprawdzić kolejny przycisk.
3. Usuwanie przycisku: wybierz przycisk i wcisnij “ SET”, aby usunąć. 

Urządzenie wyświetli: “F 1 – 3 NXXXX

                                   XXXX         ”

FUN 1-4 Sprawdzenie wewnętrznego adresu nadajnika.
Wskazówka: Każdy nadajnik bezprzewodowy posiada fabrycznie przydzielony adres, 

który nie może zostać zmieniony. Będąc w funkcji FUN1-4 naciśnij przycisk na 

nadajniku, a wyświetlacz pokaże jego adres.

FUN 2 Dodawanie/usuwanie pilota (Pierwszy krok po uruchomieniu odbiornika)

FUN 2-1 Dodawanie pilota

Jeden odbiornik może pracować z maks. 32 pilotami. Zakres adresów: od 00 do 31

Pilot może być wykorzystywany do zmiany ustawień i anulowania wywołań.

1. Wciśnij the “FUNC” na urządzeniu, wyświetli się“FUN -”.

2. Wciśnij “ENTER” następnie “2”, aby przejśc do “FUN 2-1”.

3. Wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli “F2-1 -00

unused ”
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4. Wciśnij “ENTER” i “LEFT” lub “RIGHT”, aby wybrać adres pilota

5. Wciśnij “ENTER”, aby zapisać aktualny pilot.

FUN 2-2 Usuwanie pilota

1. Przejdź do FUN 2-2, wciśnij “ENTER” i “LEFT” lub “RIGHT”, aby wybrać zapisany pilot. 

Urządzenie wyświetli “ F2-2 bXX

                                     used         ”

2. Wciśnij “SET”, aby usunąć wybrany pilot.

FUN 3 Ustawienia trybu wyświetlania i przewijania numerów

FUN 3-1 Tryb wyświetlania (ilość wywołań wyświetlanych jednocześnie)

1. Przejdź do FUN 3-1, urządzenie wyświetli “F3-1 4”

2. Wybierz tryb wyświetlania i naciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli “setting

   Success”

Wskazówka: ta funkcja jest używana do zmiany jednoczesnych wyświetleń wywołań, 1, 2 lub 4.

na przykład, ustawienie "1" spowoduje wyświetlenie tylko jednego wywołania.

Domyślnie: 4

FUN 3-2 Tryb przewijania nazw przycisków (Ilość informacji wywołań do 

przewijania)

1. Przejdź do FUN3-2, urządzenie wyświetli “F3-2 XX”

2. Wprowadź numer od 1 do 16 w miejscu “XX” i wciśnij “ENTER”.

Wskazówka: 00 oraz 01 oznacza brak przewijania.

Domyślnie: 00

FUN 3-3 Czas przewijania nazw przycisków (Odstęp czasu pomiędzy przewijaniem)

1. Przejdź do FUN 3-3, urządzenie wyświetli “F3-3 XX”

2. Wprowadź numer od 1 do 99 w miejscu “XX” i wciśnij “ENTER”.                        

Wskazówka: FUN 3-3 bazuje na FUN 3-2 (brak jej konfiguracji nie spowoduje zmian tej 

funkcji).

Domyślnie: 10 sekund

FUN 3-4 Czas wyświetlania

1. Przejdź do FUN 3-4, urządzenie wyświetli “F3-4 XX”

2. Wprowadź numer od 1 do 99 w miejscu “XX” i wciśnij “ENTER”.  

Wskazówka: “00” oznacza wyświetlanie wywołania do czasu jego usunięcia za pomocą przycisku 

“Cancel” lub pilota

Domyślnie: 60 sekund

FUN 4 Ustawienia czasu (aktualny czas i czas opóźnienia)

FUN 4-1 Ustawienia aktualnego czasu

1. Przejdź do FUN 4-1, wciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli aktualny czas.

2. Wprowadź numery, zmień aktualną pozycję za pomocą “LEFT” lub “RIGHT” na pilocie 

i wciśnij “ENTER”.

FUN 4-3 Czas zwłoki

Ta funkcja jest używana w celu uniknięcia powtórzeń wywołań w czasie opóźnienia.

Na przykład, jeśli czas opóźnienia wynosi 3s, to w tym czasie urządzenie wyświetli tylko jedno 
wywołanie, niezależnie od ilość wywołań z tego przycisku.

1. Przejdź do FUN 4-3, wciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli “F4-3 XX”.

2. Wprowadź numer w przedziale 00-99. Jednostka: 300ms.

Wskazówka:  00 = brak opóźnienia; 10=3s; 99=29.7s

Domyślnie: 00

FUN 5 Ustawienia dzwonka

FUN 5-1 Wybór dzwonka (7 typów)

1. Przejdź do  FUN 5-1, wciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli “F5-1 XX”.

2. Wciśnij “LEFT” lub “RIGHT” na pilocie, aby wybrać dzwonek.

Wskazówka: Funkcja FUN 1-1 służy jak wybór dzwonka, FUN 5-1 jest używana wyłącznie jako 
dźwięk komunikatu przy uruchomieniu.

Domyślnie: 02; Wyciszenie: 12

FUN 5-2 Głośność (30 poziomów, od 00 do 30, 00=wyciszenie)

1. Przejdź do FUN5-1, wciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli “F5-2 XX”.

2. Wciśnij “LEFT” lub “RIGHT” na pilocie, aby wybrać głośność. 

Domyślnie: 20

FUN 5-3 Ilość powtórzeń (11 poziomów, od 00 do 10)

1. Przejdź do FUN5-1, wciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli “F5-3 XX”.

2. Wciśnij “LEFT” lub “RIGHT” na pilocie, aby wybrać ilość powtórzeń (00-10)



 Specyfikacja techniczna
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00 = ciągle    01= raz    02= dwa razy    03= 3 razy    04= 4 razy    05= 5 razy 

06= 6 razy    07= 7 razy    08= 8 razy    09= 9 razy    10= 10 razy

Domyślnie: 01

FUN 6 Ustawienia adresu lokalnego

1. Przejdź do FUN6-1, wciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli “F6 - 1 XX”.

2. Wprowadź adres urządzenia od “01” do “99”.

FUN 7 Ustawienia symboli serwisowych i inne        

FUN 7-1 Przycisk anulowania „Cancel”

1. Przejdź do FUN7-1, wciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli “F7 - 1 X”.

2. Wprowadź “1” lub “4”.
„1”: wyłącz przycisk anulowania na przyciskach wywołania
„4”: włącz przycisk anulowania na przyciskach wywołania

Na przykład: praca z GEN-3G (3 przyciski)

Po ustawieniu “1”, przycisk „Cancel” nie anuluje wywołania                               

Po ustawieniu “4”, przycisk „Cancel” anuluje wywołanie                                

Domyślnie: 4

FUN 7 - 2 Język

Domyślnym językiem jest angielski.

FUN 7 - 3 Praca jako główny lub dodatkowy wyświetlacz

1. Przejdź do FUN7-3, wciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli “F7 - 3 X”.

2. Wprowadź “1” lub “0”. “1” oznacza główny (do skopiowania), “0” dodatkowy (kopia). 

Wskazówka: proszę ustawić czas wyświetlania w FUN 4-3 na “10(3s)” przed tym 

ustawieniem.

FUN 8 Kopiowanie danych między urządzeniami

Wskazówka: Tą funkcję możemy ustawić w oprogramowaniu na komputer po przejściu do 

„Ustawienia danych LED”.

1. Przejdź do FUN 8-1, wciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli “ F8-1 XX”

2. Wprowadź adres odbiornika, do którego dane mają zostać skopiowane.

Wskazówka: Proszę sprawdzić FUN 6-1 na tym odbiorniku, adresy urządzeń nie mogą być takie 
same.

3. Wciśnij “ENTER“, urządzenie wyświetli “F8-1 copy…. ”

4. Po 5s urządzenie wyświetli “ F8-1 copy

successful ”

Wskazówka: Przed kopiowaniem, proszę sprawdzić FUN 6-1, aby odczytać adresy 

urządzeń. Przejdź do FUN 7-3, aby ustawić „główny” i „dodatkowy”wyświetlacz na obu 

urządzeniach.

„Główny“ oznacza odbiornik do skopiowania, „dodatkowy” odbiornik przyjmujący dane.

FUN 9 Przywracanie ustawień fabrycznych                 

FUN 9-1 Usuwanie wszystkich przycisków

1. Przejdź do FUN 9-1, wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli “delete transmitter”

2. Wciśnij “SET“, aby usunąć wszystkie przyciski.

FUN 9-2 Usuwanie wszystkich pilotów

1. Przejdź do FUN 9-2, wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli “delete remote 

control”.

2. Wciśnij “SET“, aby usunąć wszystkie piloty.

FUN 9-3 Usuwanie całej historii wywołań

1. Przejdź do FUN 9-3, wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli “delete calling info”.

2. Wciśnij “SET“, aby usunąć całą historię wywołań.

FUN 9-4 Ustaw domyślny adres

1. Przejdź do FUN 9-4, wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli “set default address”.

2. Wciśnij “SET“, aby ustawić domyślny adres.

FUN 9 - 5 Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Przejdź do FUN 9-5, wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli “restore factory sets”.

2. Wciśnij “SET“, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

3. Proszę wyłączyć i włączyć urządzenie.

Model: GEN-1000  Zasilanie: DC5V

Częstotliwość: 433.92MHZ            Pobór prądu: ≤3A

Wymiary: 750x 180 x 28mm  Czułość: ≥-100dB
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