Handleiding

Instructie Algemeen
Oproepsysteem
HET ALGEMEEN OPROEPSYSTEEM BESTAAT UIT:

1 x Oproepcoaster

1 x Oplader voor Coaster

2 x ALPHA pager

Waar de klant op drukt waardoor de
medewerker wordt opgeroepen.

Waarmee de oproepcoaster eens per
3 maanden wordt opgeladen.

Draagt de medewerker mee en krijgt de
oproepen op binnen.

1. OPROEPCOASTER
EN OPLADEN

coaster is opgeladen kan deze in de bijgeleverde houder.

2. DE ALPHA PAGER

Zorg dat de coaster voor het gebruik circa
4 uur op de bijgeleverde oplader is geweest
(bij de eerste ingebruikname is dit reeds
door de leverancier gedaan).
De adapter kan op de achterzijde van de
oplader (charger) worden aangesloten
en vervolgens de net snoer kabel in het
stopcontact.

Doe de batterij in de achterzijde van de
pager. De pager laat een geluidsignaal
horen als deze nu opstart.
De pager is direct klaar voor gebruik en kan
worden getest door 1 maal op de knop van
de coaster te drukken.
Deze APLHA pager heeft vele opties en
kan voor veel doeleinde worden ingezet. D
De meest voorkomende functies hierna
toegelicht.

De oproepcoaster slechts bovenop de
oplader leggen en zorg dat de beide
metalen puntjes op elkaar liggen.
Er zal een rood lampje gaan branden
als het opladen is gestart. Als de oproep-
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ALPHA-NUMMERIC PAGER
3. UITBREIDING VAN HET SYSTEEM
Indien u het systeem wenst uit te breiden
naar meer afdelingen hoeft u alleen een
oproepcoaster toe te voegen. Die wordt
vervolgens geleverd met de door u aangeven
afdelingsoproep. Deze zal direct na ontvangst op uw huidige systeem werken.

SHIFT LEFT
BUTTON

SHIFT RIGHT
BUTTON

1. Verwijderen van oproepen
Oproepen in de pager worden opgeslagen in een geheugen en hoeven niet
direct te worden verwijderd.
Direct verwijderen is wel aan te raden
als een Store later het systeem gaat
uitbreiden met meer coasters en er dan
van verschillende afdelingen oproepen
zullen binnenkomen.
• Druk 1x op de rode knop.
• Druk 3x op de rechter
gele knop tot de cursor op
het “schaartje” staat.
• Druk 3x op de rode knop en alle
boodschappen zijn verwijderd.

2. Aanpassen signaal
ontvangen berichten
De pager staat standaard op een
geluidsignaal. De signaaltoon kan
worden aangepast maar ook kan er
een trilsignaal worden toegevoegd
of slechts trillen.
• Druk 1x op de rode knop.
• Druk 1x op de rechter gele knop
tot de cursor op het “speakertje”
staat.

FUNCTION
BUTTON

•
•
•

•

READ
BUTTON

Druk 1x op de rode knop.
Druk op de gele knop en ga naar
het gewenste “optie” symbool.
Druk 1x op de rode knop en kies
(voel en hoor) de juiste keuze en
blijft op de rode knop drukken tot
de juiste instelling is bereikt.
Druk op de groene knop om het
menu weer te verlaten.

3. Tijd en datum instelling
•
•

•
•

•

Druk 1x op de rode knop.
Druk 4x op de rechter gele knop
tot de cursor op het “klokje”
staat.
Druk 1x op de rode knop.
Druk 1x op de gele knop naar
rechts tot de cursor op het
“klokje” staat.
Druk 1x op de rode knop.

Neem hierover contact op met uw
leidinggevende.

OVERIGE INSTELLINGEN
EN ASSISTENTIE
Neem contact op met VeDoSign
voor al uw vragen over het
gebruik of instelling van uw
systeem.

Vervolgens met beide gele knoppen
naar up-down gaan en de juiste tijd
en datum selecteren. Met de rode
knop bevestigd u de instelling en
met de groene knop verlaat u
het menu.

TELEFOON
WERKUREN
035 543 07 38
NA 17.00 UUR
06 29 40 31 93
E-MAIL
Info@vedosign.com
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