Handleiding

GOS coaster/
IQ pagersysteem

Uw systeem bestaat uit:
• Een transmitter
• Een antenne
• Een stapel coasters (of meerdere)
• Een lader (Rack bij pagers)
• Adapter
• Eventueel Jumper Wire (verbindingskabel)

Het meest voorkomende zijn de tijdinstelling
en het oproepsignaal.

Tijdsinstelling:

Transmitter
U haalt deze uit de verpakking.
De kabel van de adapter kunt u achterin de
terminal steken en vervolgens de stekker in
het stopcontact. De antenne draait u aan de
zijkant van de terminal op de aansluiting.
U kunt diverse settings in het set‐up menu
aanpassen.

• Druk op toets “setup”.
• Vervolgens de

• Druk 1 maal op “enter”
(AM of PM aanduiding begint
te knipperen).
• Druk op “select”om te wisselen
van Am naar PM.
• Druk 1 maal op “enter” om de tijd
te bevestigen. (time saved verschijnt
in display).
Als u geen verdere instellingen wenst te
maken druk u 2 maal op “Cancel”.
Uw transmitter staat op tijd is klaar voor
gebruik.

toegangscode 1379 invoeren.
• Druk op toets “enter”.
• Druk 1 maal op toets “menu”
(de uren aanduiding begint te knipperen).
Geef de juiste uren tijd in d.m.v. de
numerieke toetsen.
• Druk 1 maal op “enter “
(de minuten aanduiding begint te knipperen). Geef de juiste minuten tijd in
d.m.v. de numerieke toetsen.
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Handleiding
GOS coaster/ IQ pagersysteem
Signaalinstelling coaster/pager:

• Druk op de “menu” toets en toets het
bestemmingsnummer in (met 3 digits.
Bijvoorbeeld 24 is 024).
• Druk op”enter”.
Het nummer 012 veranderd in 024.
• Voorbeeld
012 – enter – menu – 024 – enter.

Aansluiten coasters en
autonummering IQ pagers:
• Druk op toets “setup”.
• Vervolgens de

De lader van de coasters wordt geleverd met
een adapter die u achter in de lader stopt en
vervolgens in het stopcontact.

toegangscode 1379 invoeren.
• Druk op toets “enter”.
• Druk 6 maal op toets “menu” (Set pager
alert verschijnt in display).
• Druk op de toets “select” tot u op de juiste keuze van het signaal in het display ziet.
• Druk 1 maal op “enter” (u moet nu alle
coaster op de lader hebben staan).
Vervolgens haalt u de stekker van de lader
met coaster uit het stopcontact.
• Druk 1 maal op “enter” (signaal wordt
naar de coaster gestuurd).
De stapel met coaster geeft het nieuwe
signaal bij wijze van test af.
• U kunt de stekker van de lader inclusief de
coasters weer in het stopcontact steken.
Als u geen verdere instellingen wenst te
maken druk u 2 maal op “Cancel”.
Uw coastersignaal staat ingesteld en
zijn klaar voor gebruik.

Nummers op coasters veranderen
Dit gaat slechts 1 voor 1.
• Leg de coasters waarvan het nummer
moet veranderen op de laadunit.
• Toets het huidige nummer in op de terminal. En druk op “enter”. (met 3 digits.
Bijvoorbeeld 12 is 012).

Indien u meerdere stapels met coasters
heeft maar slechts 1 adapter, kunt u de
beide laders met elkaar verbinden d.m.v. een
Jumper Wire. Deze kabel verbinden de twee
laders met elkaar. Aan de achterzijde kunt
de kabel in beide laders aanbrengen.

Autonummering: Knop “PROG”
10 sec. Indrukken tot piep.
Los laten en weer 2 sec. tot piep.

Oproepen coasters en/of pagers:
Als u het systeem in gebruikt neemt, haalt
u de bovenste coaster van de stapel.
De coaster zal het ingegeven signaal
afgeven als teken dat deze actief is.
Het nummer op de coaster vermeld u op
de bestelling van de gast/klant.
U geeft de coaster aan u gast/klant mee.
Om af te roepen, geeft u het nummer van de
coaster in d.m.v. het toetsenbord. En druk
op “send”. De coaster geeft het signaal af.
Als u de coaster terug neemt, plaatst u deze
boven op de stapel coaster terug. De coaster
wordt hierdoor gedeactiveerd. Hierna is de
coaster weer gereed voor gebruik.

Voor vragen of assistentie
omtrent de installatie kunt
u contact opnemen.
Telefoon: 035 543 07 38
E-mail: info@vedosign.com
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