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Cechy urządzenia 
 

 999 programowalnych kanałów 

 20 gniazd ładowania 

 Bezprzewodowy, ładowalny odbiornik z funkcją wibracji i dźwięku 

 Niezależna pamięć wewnętrzna zapobiegająca utracie danych 

 Wysoka czułość odbiornika 

 Automatyczne testowanie sygnału podczas pracy 

 Nowoczesny styl 

 

Parametry Techniczne 
 

Odbiornik/Pager/Przywoływać 

Napięcie zasilania DC3.7V (akumulator wielokrotnego 
ładowania) 

Napięcie ładowania DC5V 

Częstotliwość pracy 443.92MHz 

Natężenie prądu 10±5mA 

Natężenie pracy 75±10mA (wibracje) 
100±20mA (wibracje + brzęczenie) 

Czułość odbiorcza -107±2dBm 

Pojemność baterii 360mAh 

Kodowanie Kod nauczania (AM) 

Wymiary 49*101*11mm 

 

Stacja Bazowa 

Napięcie zasilania DC12V/3A moc zasilacza 

Częstotliwość pracy 433.92MHz 

Natężenie prądu 24±5mA 

Natężenie transmisji 100±30mA 

Kodowanie Kod nauczania (AM) 

Wymiary 150*300*33mm 
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Schemat Urządzenia 

 

Schemat Pagera 
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Funkcje Przycisków: 

[Włącz/Wyłącz] Naciśnij i przytrzymaj „Przycisk ON/OFF” przez 3 
sekundy, aby włączyć odbiornik, naciśnij ponownie, aby 
wyłączyć odbiornik 

[Parowanie] Przytrzymaj krótko, aby uruchomić funkcję parowania. 
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby odparować 
pager 

[Tryb] Naciśnij, aby zmienić tryb komunikatów 
[Klawiatura] 

 
Wybierz klawisz od 0 do 20, aby wybrać numery 
odpowiednich pagerów 

 

Instrukcja Operacji 
 

1. Podłącz stację bazową do zasilania. Początkowo urządzenie wykona 

automatyczną testową procedurę działania, po czym dioda zasilania 

zapali się. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Przycisk ON/OFF” przez 3 sekundy po 

prawej stronie każdego z odbiorników. Pager po uruchomieniu 

zawibruje jednocześnie wydając dźwięk 3 razy. Dioda LED1 zacznie 

migać w odstępie 3 sekund, co oznacza, że pager jest włączony oraz 

jest w stanie czuwania. Umieść pager w gnieździe ładowania. Pager 

automatycznie zawibruje oraz zabrzęczy 5 razy, po czym niebieska 

dioda LED zacznie migać. Oznacza to tryb ładowania. 

3. W momencie, w którym klient złoży zamówienie, obsługa lokalu 

wręcza mu jeden pager oraz zapisuje numer pagera. 

4. Gdy zamówienie jest gotowe, obsługa wybiera na stacji bazowej 

odpowiedni numer zamówienia. Informacja o gotowości zamówienia 

jest przesyłana do pagera a ten wyda sygnał w postaci 

wibracji/brzęczenia/mrugania przez 5 minut. Po tym okresie tylko 

dioda LED3 będzie nadal mrugać. 
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Naciśnij „Przycisk ON/OFF” lub umieść pager w gnieździe ładowania, 

aby ponownie ustawić odbiornik w stan czuwania. 

5. Klient oddaje odbiornik obsłudze lokalu. Obsługa umieszczenia pagera 

w stacji bazowej w gnieździe ładowania. 

6. Podczas ładowania odbiornika naciśnij jego numer na klawiaturze a 

diody na nim potwierdzą jego pozycję w bazie. 

Uwagi: 

1. Podczas codziennej pracy odbiorniki są włączone przez cały czas. 

W przypadku ich nieużywania przez dłuższy czas (po zamknięciu 

lokalu), proszę wyłączyć odbiorniki. 

2. Podczas długiego nieużywania odbiorników naładuj je oraz 

upewnij się, że są naładowane zanim wręczysz je klientowi. 

3. Odbiornik musi być połączony w parze ze stacją bazową przed 

jego użyciem. Jak wykonać parowanie? Patrz rozdział „Operacja 

Parowania” poniżej. 

Operacja Parowania 
 

1. Parowanie – Na odpowiednim pagerze naciśnij i przytrzymaj krótko 

„Przycisk parowania”, dioda LED1 zapali się, następnie wybierz 

odpowiedni numer na stacji bazowej. Odbiornik otrzyma sygnał, po 

czym zawibruje. Operacja parowania przebiegła pomyślnie. Jeżeli 

odbiornik nie zareaguje przed 10 sekund operacja parowania zostanie 

przerwana. 

2. Czyszczenie parowania – Na odpowiednim pagerze naciśnij i 

przytrzymaj „Przycisk parowania” przez 5 sekund, dioda LED1 

przestawi się na ON-OFF. Po puszczeniu przycisku operacja 

anulowania parowania przebiegła pomyślnie. 

Uwagi: 

Aby wykonać operację parowania etykieta musi zostać zdjęta. Przycisk 

parowania jest zakryty pod etykietą. 

Ładowanie Pagera 
 

Gdy napięcie odbiornika jest niższe niż DC3.2V posiada on niską moc, dioda 

LED1 zaświeci się oraz pager zacznie wibrować, co oznacza, że należy 

naładować odbiornik. 



Zestaw 20 Przywoływaczy Klienta Classic – Instrukcja Obsługi 

 

5 
 

Umieść odbiornik w gnieździe ładowania. Niebieska dioda LED zacznie mrugać. 

Po pełnym naładowaniu dioda LED będzie świecić ciągłym światłem. 

FAQ – Przydatne Pytania i Odpowiedzi 
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Pomimo podłączenia 
zestawu, wyświetlacz 
nie pokazuje żadnego 
numeru 

Zasilacz jest 
uszkodzony 

Wymień zasilacz na 
nowy 

Zasięg odbiornika uległ 
pogorszeniu 

Niski poziom baterii 
odbiornika 

Upewnij się, że 
odbiornik jest 
naładowany. W 
przypadku wątpliwości 
naładuj odbiornik. 

Odbiornik nie reaguje 
na sygnał wysyłany ze 
stacji bazowej 

Parowanie zostało 
wykasowane.  
Został wybrany 
nieprawidłowy numer 
pagera. 

Wykonaj operację 
parowania odbiornika 

Zapomniany numer 
odbiornika 

 Wykonaj operację 
kasowania parowania a 
następnie od nowa 
przypasuj odpowiedni 
numer dla odbiornika 
poprzez parowanie. 

 

Skład zbiorczy opakowania 
 

Nazwa Ilość 

Stacja Bazowa 1 szt. 

Odbiorniki  Zależnie od zamówienia. min. 10 szt. 

Zasilacz 1 szt. 

Instrukcja obsługi 1 szt. 

 


