Draadloos Oproep Systeem
Wanneer u zoekt naar een complete oplossing
met eenvoudige installatie om efficiënter te
werken in de zorg. Wij bieden een volledige
range aan producten en accessoires aan.

Oproep Systeem
Led Display, groot alfanumeriek
 ot matrix draadloze ontvanger, toont een scrolD
lende looptekst in de stand-by stand. De inhoud kan
worden gewijzigd via computer.
Hoge kwaliteit degelijke aluminium behuizing
kan aangesloten worden op PC om alle oproepinformatie te beheren
werkt met oproepknoppen, afstandbediening en piepers
heeft 12 soorten of geluidseffecten en een regelbaar volume
werkt tegelijkertijd en door elkaar met enkelvoudige oproepknoppen en meervoudige oproepknoppen. Wanneer er gewerkt wordt met meervoudige oproepknoppen, zal het display voor elke
verschillende soort van oproep een ander symbool laten zien. Te gebruiken als kelner oproepsysteem of oproepsysteem vanaf bed, toilet of badkamer in de zorg.
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Afstand bediening koppelen met uw LED display
 ruk op de functie knop op het display
D
Druk op power/confirm op de afstandbediening
Druk op function, het display laat Fun 1 zien
Druk op de 2 toets en het display laat Fun 2 zien
Druk op confirm en het display laat Fun 2-1 zien
Druk op confirm en het display laat zien:
00
Unused
selecteer een nummer voor de afstandbediening ( u kunt kiezen van 00 t/m 10) gebruik hiervoor de left /right en cijfer
toetsen op de afstandbediening
druk op de confirm toets
als het is gelukt komt er voor een paar seconde setting succes te staan en staat er onder uw gekozen nummer nu used
druk de function toets een paar keer in om terug te keren naar het begin
Een oproepknop koppelen met uw LED display
Druk op functie het display laat dan Fun 1 zien
Druk op confirm het display laat Fun 1-1 zien
Druk op confirm Het display laat nu 000 01 zien, druk op de confirm toets
druk op confirm Het display laat nu zien:
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-“ABCDEFGHIJ”
hiermee kunt u de oproepknop een naam geven
gebruik de setting toets om met de cursor bij de letters te komen
Gebruik de left en right key om bij uw gekozen letter te komen
Druk nu de setting toets weer in om de letter te gebruiken
Als u een naam heeft opgegeven drukt u op confirm
Druk nu de omroepknop die u wilt gebruiken een paar seconden in
Als het is gelukt komt er setting succes voor een paar seconde te staan
druk de function toets een paar keer in om terug te keren naar het begin
Veranderen van de display tijd.
Druk op function het display laat Fun 1 zien
Druk op de 8 toets en dan op confirm het display laat Fun 8-1 zien
Druk op confirm en het display laat zien:
Display
time XX  dit is de tijd in seconden
u kunt de tijd invoeren met de cijfer toetsen
als u 00 gebruikt dan zal de order pas weg gaan als u die zelf cancelt
druk op confirm
als het is gelukt komt er voor een paar seconde setting succes te staan
druk de function toets een paar keer in om terug te keren naar het begin
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