Handleiding

LTTX Serial

Oproep per medewerker
Toets nummer medewerker in
en druk “enter”.
• Optie 1: Geeft vrij tekst in op keyboard
en druk “Send”.
• Optie 2: Kies een voorkeuze nummer
(tekst) en druk “Send”.

In te vullen default teksten
11
12
13

Oproep alle medewerkers
Toets nummer 911 in en druk “enter”.
• Optie 1: Geeft vrij tekst in op keyboard
en druk “Send”.
• Optie 2: Kies een voorkeuze nummer
(tekst) en druk “Send”.

Voor systeem instellingen		
• Druk op set up en geeft in 1379”.
• Druk op menu en selecteer
de optie “enter”.
• Wijzig de instellingen naar keuze
en druk “enter”.
• Verlaat het menu door te drukken
op “Cancel”.
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Alle pagers met nummer
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Handleiding
LTTX Serial
Tijdsinstelling:

Druk op toets “setup”.
• Vervolgens de

Signaalinstelling

pager:

• Druk op toets “setup”.
• Vervolgens de

toegangscode 1379 invoeren.

Bediening Pager			
• Aan/uit
Knop zijkant lang indrukken
• Berichten lezen
Knop kort indrukken
• Berichten verwijderen
Lang indrukken
Let op: pas doen als tekst in venster staat
“Selecteer delete of delete all”		
Op keuze staan en lang ingedrukt
houden.

Praktijk test

toegangscode 1379 invoeren.
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.
• 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.

• 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
pagers in de lader hebben staan).
Vervolgens haalt u de stekker van de lader
met pagers uit het stopcontact.
• Druk 1 maal op “enter” (signaal wordt
naar de pager gestuurd).
Het oplaadbok met pagers geeft het
nieuwe signaal bij wijze van test af.
• U kunt de stekker van de lader inclusief de
pagers weer in het stopcontact steken.

• Druk op toets “enter”.
• Druk 5 maal op toets “menu”
(Range test? Verschijnt in display).
• Druk op de toets “enter” en u ziet de
range tester gaan lopen
• U kunt nu door uw locatie lopen en
elke 10 seconden ontvangt de pager
een lichtsignaal.
Druk 3 maal op Cancel als u klaar bent
met de test.
• Als u klaar bent kunt u de pager ook weer
in de oplader terug doen.

Als u geen verdere instellingen wenst te
maken druk u 2 maal op “Cancel”.
Uw pagerssignaal staat ingesteld en zijn klaar
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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