
 PAGER - ZEGAREK GEN-650-II  

Cechy urządzenia
Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości.
Dowolnie konfigurowalne tryby powiadamiania.
Kompatybilne ze wszystkimi nadajnikami marki Kaler.
Jedno urządzenie może pracować z 999 nadajnikami (przyciskami przywołania)
Pamięć 99 ostatnich wywołań.
Urządzenie w czasie czuwania wyświetla aktualną datę i godzinę
3 tryby wyświetlania komunikatów: symbol, tekst oba razem.
Podczas ładowania na wyświetlaczu pojawia się stan baterii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis przycisków

-----------------------------------------------------------------------------------------

Włączenie urządzenia
Przytrzymaj przycisk  COFNIJ przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Zostanie wyświetlona
informacja „Start systemu”.

Ustawienie funkcji urządzenia
Naciśnij  POTWIERDŹ, aby wejść do ustawień. Wyświetli nam się menu ustawień, aby wybrać
interesującą nas funkcję należy nacisną przycisk „GÓRA”  lub „DÓŁ”. Naciśnij  POTWIERDŹ,
Aby wybrać funkcję i  wejść do jej  ustawień.  Aby wyjść  z  ustawień lub anulować niezapisane
ustawienia, naciśnij COFNIJ.



Drzewo  funkcji 

Dodaj numer 
Skasuj → Potwierdź 

Ustawienia funkcji → Funkcje → Numer przycisku → Ustawienie numeru → Nazwa przycisku 
Kopiowanie numeru → Potwierdź 

ID przycisków (pagera)→ → ID pagera

Ustawienie trybu (powiadomienia) → Światło / Wibracje / Dzwonek 

Powtórz sygnał → 1raz / 2 razy / 3 razy / 4 razy / 5 razy

Przypomnienie → Wyłącz działanie / Włącz działanie
Pager

Ustawienia automatycznego czyszczenia → Timer ( 0-600 sekund)

Czas włączenia → Dodaj

Czas działania → Dodaj

Ustawienia trybu → Tryb restauracji / Tryb szpitala / Tryb banku / Tryb fabryki / Tryb użytkownika

Ustawienia alarmu → Dodaj

Ustawienia daty i godziny → Data / Godzina

Język → Angielski / Polski

Informacje → Wersja

Ustawienia przycików → Dodaj/Skas →



Wyjście z ustawień
Naciśnij  COFNIJ,  aby  wyjść  z  ustawień  .  Jeśli  nie  nastąpiła  żadna  aktywność  użytkownika,
wyjście z ustawień nastąpi po 40 sekundach.

Wyłączanie urządzenia
Naciśnij  COFNIJ i  przytrzymaj   przez  3  sekundy  aż  wyświetli  nam  się  informacja
Przełącz/Wyłącz/Restart. Wybieramy funkcję Wyłącz a następnie POTWIERDŹ. Po prawidłowym
wyborze wyświetli się komunikat „Do widzenia” i urządzenie się wyłączy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowy opis funkcji

Ustawienia przycisków
(1) Po wejściu do tej funkcji pojawi nam się informacja [Dodaj/skas] oraz [Skasuj 000].

Aby  dodać  przycisk  należy  wybrać  funkcję  [Dodaj/skas]  na  wyświetlaczu  pojawi  się
komunikat: [Dodaj 0001] oznaczający numer przywołania.

(2) Naciskając przycisk GÓRA i POTWIERDŹ wybierz numer od „0001” do „9999”
(3) Wciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  przywoławczy  przez  ok  2  sek.  Po  dodaniu  numeru  i

przycisku usłyszysz dźwięk a na wyświetlaczu pojawi się [Dodany 001/001]. Aby skasować
dany przycisk  wejdź  w  [Skasuj  000]  (wybierz  numer  przycisku  który  chcesz  usunąć  i
wybierz przycisk POTWIERDŹ

Ustawienie funkcji

(1) Po  wejściu  do  ustawień  tej  funkcji  na  wyświetlaczu  pojawi  się  komunikat  [0001]
oznaczający numer przywołania.

(2) Naciskając przycisk POTWIERDŹ na wyświetlaczu pojawi [UST.0001] oraz [KOP.0001].
Następnie  należy  zatwierdzić  wybór  funkcji  [UST.0001]   i  wybrać  nazwę  przycisku
(KELNER, KASUJ, OBSŁUGA. ZAMÓWIENIE, SPRAWDŹ, WEZWANIE)

(3) Po wyborze nazwy przycisku wciśnij i przytrzymaj przycisk przywoławczy przez ok 2 sek.
Po dodaniu numeru i przycisku usłyszysz dźwięk a na wyświetlaczu pojawi się [Ust. OK]. 

Ustawienie ID zegarka (pagera)

Po wejściu do ustawień tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się komunikat [01] oznaczający numer
przywołania. Aby zmienić numer zegarka (pagera) naciskając przycisk  GÓRA lub DÓŁ wybierz
numer od „01” do „99” i zatwierdź wybór.

Ustawienie trybu powiadomienia

Domyślnie ustawione jest powiadomienie sygnałem świetlnym, wibracyjnym i dźwiękowym. Aby
to zmienić należy nacisnąć przycisk POTWIERDZ na trybie który chcemy wyłączyć. Naciskając
COFNIJ wychodzimy z tej funkcji a zapis ustawień jest zapamiętany automatycznie.

Ustawienie powtórzenia sygnału przywołania



Domyślnie ustawione jest powiadomienie jednym sygnałem dźwiękowym. Aby to zmienić należy
nacisnąć przycisk POTWIERDZ na odpowiedniej ilości ( od 1 do 5) sygnałów dźwiękowych.  

Ustawienie przypomnienia

Po wejściu do ustawień tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Wyłącz działanie] oraz
[Włącz działanie]. Zmainę wyboru zatwierdzamy naciskając przycisk POTWIERDŹ.

Ustawienie automatycznego czyszczenia 

Po wejściu  do  ustawień tej  funkcji  na  wyświetlaczu pojawi  się  komunikat  [Timer:  000 sek.].
Naciskając przycisk  GÓRA  lub DÓŁ  wybierz numer od „005 sek.” do „600 sek.”  i  zatwierdź
wybór.

Ustawienia czasu włączenia zegarka (pagera)

Po wejściu do tej funkcji pojawi nam się informacja [Dodaj].  Po naciśnięciu POTWIERDŹ  na
wyświetlaczu pojawi nam się godzina. Naciskając przycisk GÓRA, DÓŁ i POTWIERDŹ wybierz
godzinę o której urządzenie ma się automatycznie wyłączyć. Aby wykasować dodany czas należy
wcisnąć i przytrzymać przycisk POTWIERDŹ przez ok 3 sek.  

Ustawienia czasu działania zegarka (pagera)

Po wejściu do tej funkcji pojawi nam się informacja [Dodaj].  Po naciśnięciu POTWIERDŹ  na
wyświetlaczu pojawi nam się godzina. Naciskając przycisk GÓRA, DÓŁ i POTWIERDŹ wybierz
godzinę o której urządzenie ma się automatycznie włączyć. Aby wykasować dodany czas należy
wcisnąć i przytrzymać przycisk POTWIERDŹ przez ok 3 sek.  

Ustawienia trybu

Wybierając tą funkcję mamy do wyboru typ pracy zegarka (pagera). Mamy do wyboru następujące
tryby Tryb restauracji / Tryb szpitala / Tryb banku / Tryb fabryki / Tryb użytkownika.

Ustawienia alarmu

Po wejściu do tej funkcji pojawi nam się informacja [Dodaj].  Po naciśnięciu POTWIERDŹ  na
wyświetlaczu pojawi nam się godzina. Naciskając przycisk GÓRA, DÓŁ i POTWIERDŹ wybierz
godzinę o której  urządzenie ma włączyć alarm.  Aby wykasować dodany czas należy wcisnąć i
przytrzymać przycisk POTWIERDŹ przez ok 3 sek.  

Ustawienie daty i czasu



Po wejściu do tej funkcji pojawi nam się informacja godzina.  Naciskając przycisk  GÓRA, DÓŁ
ustawiamy godzinę, aby przejść do ustawienia minut należy nacisnąć przycisk  POTWIERDŹ i
analogicznie sekundy, rok, dzień miesiąc. Naciskając  COFNIJ wychodzimy z tej funkcji a zapis
ustawień jest zapamiętany automatycznie.

Ustawienie języka

Wybierając tą funkcję mamy do wyboru menu w języku polskim lub angielskim.

Informacje

Wybierając tą funkcję uzyskamy informacje o wersji urządzenia.

Uwagi

Jeżeli nastąpiło tylko 1 wywołanie, będzie ono wyświetlane dopóki nie zostanie anulowane.
Jeżeli nastąpiło więcej wywołań, wyświetlacz będzie pokazywał 99 ostatnich. 
Naciśnij GÓRA lub DÓŁ, aby przejrzeć historię 99 wywołań.
Naciśnij COFNIJ, aby anulować wywołanie.
Przed  rozpoczęciem ładowania  akumulatora,  zaleca  się  wyłączyć  urządzenie.  Ładuj  tylko  przy
niskim poziomie naładowania akumulatora.
Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator całkowicie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja techniczna

napięcie: 3.7 V (akumulator litowo-jonowy)
natężenie: <3mA
pobór prądu w czasie pracy: <3mA
pobór prądu w czasie czuwania: <20uA
częstotliwość: 315/433 MHz
zasięg: 100 metrów ( w otwartej przestrzeni )
temperatura pracy: -20 – +55 st.C
wymiary: 50x45x15mm ( bez paska ) 


