
SYSTEM PRZYWOŁAWCZY DO RESTAURACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI



WAŻNE: 
 ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ, NAJPIERW PODŁĄCZ ANTENĘ, A DOPIERO

POŻNIEJ KABEL ZASILAJĄCY PROGRAMATOR!
 PO ZMIANIE PARAMETRÓW TRANSMISJI, NALEŻY PONOWNIE

SPAROWAĆ PAGERY 
Z PROGRAMATOREM. ZMIANA PARAMETRÓW TRANSMISJI NIE 
WPŁYWA NA SPAROWANE WCZEŚNIEJ PAGERY. 
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1. Włączanie/Wyłączanie programatora
Krok 1. Połóż otwartą dłoń na klawiaturze programatora. 
Krok 2. Programator włączy/wyłączy się. 
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2. Parametry pagera

Wymiary: Ø 106mm; wys. 14mm

Zasilanie: Bateria 2,4V 800mAh NiMH

Powiadomienia: świetlne, wibracja, brzęczyk

Wodoodporność: Tak

Wyświetlacz: 0000-9999

Czas czuwania: ok. 24 godziny

Czas pracy: ok. 12 godzin

Czas ładowania: ok. 6 godzin

3. Parametry ładowarki

Wymiary:  Ø 104mm; wys. 23mm

Obsługiwana ilość pagerów: maks. 15

Zasilanie: 5V 5Ah
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4. Parametry programatora

Wymiary: 153mm x 96 mm x 41 mm

Zasilanie: 5V 2Ah

Częstotliwość pracy: 433,92MHz

Zasięg: do 3km w otwartym terenie – 10 kondygnacji w budynku (na zasięg ma 
wpływ czynników działających na danym terenie/w budynku)

5. Lista funkcji
Funk
cja

Nazwa Opis

F0 Czas Domyślnie 5 sekund 
Zakres 5-99 sek
00: nieograniczony czas

F1 Parowanie pagera Obsługiwane numery: 1-9999
F2 Ustawienia powiadomień 

świetlnych 
0: Wył, 1:Wolno, 2:Średnio, 3: Szybko 
4:Domyślnie

F3 Ustawienia głośności 0:Wył,1:cicho,2:średnio(domyślnie),3:gł
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powiadomień głosowych ośno.
F4 Ustawienia intensywności 

powiadomień wibracyjnych
0:Wył,1:wolno,2:średnio 
(domyślnie),3:Szybko

F5 Parametry transmisji Ilość: A=1-5(domyślnie 1), 
Opóźnienie: B=0/1, 
0: Wył opóźnienie, 1: z opóźnieniem.

F6 Odliczanie czasu 00-99, domyślnie 00=wył
F7 Wybór kanału transmisji 01-99 – domyślnie 01
F8 Reset hasła 0000-9999, domyślnie: 1234
F9 Ustawienia fabryczne Wybierz 00 i potwierdź klawiszem na 

programatorze. 

6. Tryb administratora
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7. Parowanie pagera – zmiana numeru pagera.

8. Ustawienia powiadomień świetlnych
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9. Ustawienia powiadomień dźwiękowych

10. Ustawienia powiadomień wibracyjnych

11. Ustawienia ilości powiadomień
Funkcja ta pozwala na zmianę ilości powiadomień 
świetlnych/wibracyjnych/dźwiękowych emitowanych przez pager. 

F.511 – 7 sygnałów świetlnych/wibracji/sygnałów dźwiękowych

F.521 – 10 sygnałów świetlnych/wibracji/sygnałów dźwiękowych

F.531 – 13 sygnałów świetlnych/wibracji/sygnałów dźwiękowych

F.541 – 17 sygnałów świetlnych/wibracji/sygnałów dźwiękowych

F.551 – 20 sygnałów świetlnych/wibracji/sygnałów dźwiękowych
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12. Ustawienia odliczania czasu
Po podniesieniu pagera z ładowarki  możliwe jest odliczanie określonego czasu.
Ustawienie 01 oznacza odliczanie 1 minuty. Po upływie ustawionego czasu pager
będzie  wydawał  pojedynczy  sygnał  dźwiękowy  co  30  sekund.  Aby  zmienić
ustawienia danego pagera trzeba za każdym razem ponownie nadać mu numer
korzystając z funkcji F1.  
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13. Ustawienie kanału 

14. Ustawienie hasła administratora

15. Środki bezpieczeństwa i uwagi dotyczące 
użytkowania systemu

a) Ważne, by antena została zainstalowana przed podłączeniem zasilania do
programatora.  Podłączenie  w  nieprawidłowej  kolejności  skutkuje
uszkodzeniem elektroniki  programatora.  Takie uszkodzenia nie są objęte
naprawą gwarancyjną. 

b) Nie przechowuj i nie używaj przez dłuższy czas systemu w środowisku o
wysokiej temperaturze. Czynniki zewnętrzne, jak temperatura, wilgotność
powietrza  mają  znaczący  wpływ  na  funkcjonowanie  i  żywotność
poszczególnych elementów systemu. 

c) Programator i  ładowarka nie są wodoodporne. Nie należy przechowywać
ani  obsługiwać  tych  elementów  w  środowisku  o  wysokiej  wilgotności.
Nadmierna  wilgotność  powoduje  zmniejszenie  rezystancji  izolacji,  co
skutkuje powstaniem korozji, rdzy itp. 

d) System należy stosować z dala od urządzeń i maszyn będących źródłami
zakłóceń elektromagnetycznych. Praca systemu w takim środowisku może
zostać zakłócona. 

e) Zaleca się wyłączanie systemu poza godzinami pracy.  
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f) W  przypadku  wystąpienia  nieprawidłowości  działania  systemu  należy
skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Osoby nieuprawnione nie
powinny  samodzielnie  wykonywać  żadnych  czynności  naprawczych.  W
przypadku  wykrycia  nieautoryzowanej  manipulacji  przy
urządzeniu/urządzeniach  serwis  ma  prawo  odmówić  przeprowadzenia
nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej.

16. Częstotliwość pracy 
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