Σύνθεση και προδιαγραφές

< Pager SB-600 SET >

Pager

USB cable, USB Power Adaptor

(SB-600)

(Micro-USB, DC5V 1A)

Προδιαγραφές
Μοντέλο
Τύπος
Διαστάσεις
Χρώμα
Βάρος
Οθόνη
Υλικό
Τύπος διαμόρφωσης
Συνδεσιμότητα
Εμβέλεια

SB-600
Ρολόι / Clip ζώνης
44(W) x 36(L) x 17.5(H) mm
Άσπρο , Μαύρο
50g
Mono OLED 128*64 dot matrix (white)
PC-ABS
FSK
5-pin Micro-USB (USB2.0)
Περίπου 100μ (Ανοιχτός χώρος)

Τύπος μπαταρίας

SB-600
433.42MHz , 447.8625MHz
Helical Antenna (Internal)
Περίπου 2.5 ώρες / 5 Vdc/130mA
28(W) x 25(L) mm
Περίπου 27 ώρες / 15 ώρες(100-call)
-10 ~ +50℃
AC 100~240V / DC 5V / 1A
3.7V / 250mA (Li-Polymer)

Αξεσουάρ

SB600 , Belt , Adaptor, USB-Cabel(1m)

Μοντέλο
Εύρος συχνότητας
Τύπος κεραίας
Φόρτιση
Belt-Dimension Battery
Διάρκεια μπαταρίας
Θερμοκρασία λειτουργ.
Τροφοδοτικό

Φόρτηση μπαταρίας

< Φόρτιση>
1) Ανοίξτε το καπάκι του βύσματος Micro-USB στην αριστερή πλευρά
2) Συνδέστε τον USB αντάπτορα ρεύματος στην πρίζα
3) Συνδέστε το καλώδιο micro-USB στο pager
4) Κατάσταση φόρτισης: [
]
]
5) Ολοκλήρωση φόρτισης: [

* Χρόνος Φόρτισης : Περίπου 2.5 ώρες
* Χρόνος Αναμονής: Περίπου 27 ώρες
* Χρόνος Λειτουργίας : Περίπου 15 ώρες (100 κλήσεις)
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SB-600 + BUTTONS

ST-200

ST-100

Pager

ST-800

(SB-600)

ST-400

Περιγραφή πλήκτρων

②

①
SET

③

SYSCALL

Σύντομο πάτημα: Επιβεβαίωση / Επιλογή menu,
Αύξηση αριθμού, Προβολή μηνύματος, Αλλαγή
αριθμού / γράμματος / συμβόλου.

① Πάτημα για 1 δευτ. : Είσοδος στις επιλογές,
Διαγραφή μηνυμάτων ενός / όλων.

Πάτημα για 3 δευτ. : Power ON/OFF

② Κίνηση στο menu / σελίδα / αριθμών - ψηφίων
③ Ακύρωση / Έξοδος, Πίσω, Ένδειξη μπαταρίας

①

③

②
Οδηγίες Σύνδεσης

1. Με το pager αναμένο, κρατάμε πατημενο το πλήκτρο
πλαίσιο εισαγωγής κωδικού (Εικ.1).

① μέχρι να εμφανιστεί το

2. Πατώντας το πλήκτρο ① στο σημείο που αναβοσβήνει, αλλάζουμε αριθμούς. Έτσι
για να βάλουμε τον κωδικό που είναι 1234 , πατάμε μία φορά το ① και το πρώτο ψηφίο
αλλάζει στον αριθμό 1. Πατάμε το πλήκτρο ② για να πάμε στο επόμενο ψηφίο.
Πατώντας δύο φορές το πλήκτρο ① , το δεύτερο ψηφίο αλλάζει στον αριθμό 2.
Συνεχίζουμε ομοίως για το 3ο - 4ο ψηφίο και όταν έχουμε τον κωδικό στην οθόνη μας
(Εικ.2),
πατάμε άλλη μία φορά το πλήκτρο ② και μπαίνουμε
στο μενού ρυθμίσεων (Εικ.3).

(Εικ.1)

(Εικ.3)
(Εικ.2)
3. Πατάμε το πλήκτρο ① κι επιλέγουμε το πρώτο εικονίδιο
ή "Bell Registration!" (Εικ.4)
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για να μπούμε στην προσθήκη μπουτόν

4. Πατάμε το πλήκτρο ① ξανά και είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τα Buttons.
Πατώντας το ίδιο πλήκτρο, δίνουμε τον επιθυμητό αριθμό. Αν θέλουμε να
αλλάξουμε δεκάδα, π.χ. 10 -100-1000, όσο αναβοσβήνει ο αριθμός, πατάμε
το πλήκτρο ① και μετά με το② αυξάνουμε τον αριθμό.

(Εικ.4)

(Εικ.5)

(Εικ.6)

5. Όταν δηλώσουμε τον αριθμό που θέλουμε, πατάμε το κουμπί του αντίστοιχου
Button. Το pager ηχεί και δονείται και εμφανίζει το μήνυμα "Registered!". Αυτομάτως
πάει στον επόμενο αριθμό, οπότε πατάμε απλά το επόμενο στη σειρά Button.
Αν το κάποιο Button έχει σεταριστεί ξανά με το pager, εμφανίζεται
μήνυμα στην οθόνη "Re-registration" και ο αριθμός αναβοσβήνει
γρηγορότερα. Πατάμε άλλη μία φορά το κουμπί στο Button για επιβεβαίωση.
6. Μπορούμε πριν τον αριθμό να ορίσουμε να εμφανίζεται κάποιο εικονίδιο για να
διαχωρίζουμε καλύτερα π.χ. τα τραπέζια του εστιατορίου από του καφέ (Εικ.5 Εικ.6). Για να ορίσουμε το πρόθεμα αυτό, πριν αρχίσουμε να αλλάζουμε τον αριθμό,
πατάμε το πλήκτρο ② και εμφανίζονται τα εικονίδια (Εικ7). Παταμε το πλήκτρο ① και
ορίζουμε το εικονίδιο που θέλουμε. Κατόπιν, πατάμε 2 φορές το πλήκτρο ② και μετά
με το ① ορίζουμε τον αριθμό που θέλουμε. Αυτομάτως πάει στον επόμενο αριθμό,
οπότε πατάμε απλά το επόμενο στη σειρά Button.
7. Εκτός από πρόθεμα, μπορούμε να ορίσουμε και επίθεμα, π.χ. για να ξεχωρίζουμε
τις κλήσεις από την κουζίνα, το μπαρ κλπ. Ομοίως με πριν, με το που μπαίνουμε στο
"Bell Registration", στην προσθήκη Button (
) πατάμε 2 φορές το πλήκτρο ②
και μετά με το ① ορίζουμε το επίθεμα που θέλουμε (Εικ.8).
Αν θέλουμε να ορίσουμε και διαφορετικούς αριθμούς, πατάμε 1 φορά το
πλήκτρο ② και μετά με το ① ορίζουμε τον αριθμό που θέλουμε. Αυτομάτως πάει
στον επόμενο αριθμό, οπότε πατάμε απλά το επόμενο στη σειρά Button (Εικ.9).

(Εικ.7)

(Εικ.8)

(Εικ.9)

Άλλες Ρυθμίσεις

1. Ήχος - Δόνηση (Sound+Vibr!)
Στο Μενού Ρυθμίσεων (Εικ.3), πατάμε μία φορά το πλήκτρο ② και
επιλέγουμε το εικονίδιο
για να ρυθμίσουμε τον τρόπο που θα μας
ειδοποιεί το pager (Εικ.10).
(Εικ.10)
2. Περισσότερες Ρυθμίσεις
Εδώ θα βρούμε τις ρυθμίσεις της ώρας, της εμφάνισης των κλήσεων, της
χρονοκαθυστέρησης, της διάρκειας της ειδοποίησης και της ειδοποίησης
ακύρωσης κλήσης (Εικ.11α-11β).
(Εικ.11α)
(Εικ.11β)
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Ρύθμιση Ώρας (Time Setting!)
Επιλέγοντας το εικονίδιο του ρολογιού, διορθώνουμε την ώρα και
επιλέγουμε, από το "on-off" αν θα εμφανίζεται στην αρχική οθόνη (Εικ.12)
(Εικ.12)
Εμφάνιση Κλήσεων (Monitor xxx!)
Επιλέγοντας το δεύτερο εικονίδιο, αλλάζουμε το πλήθος των κλήσεων που θα
εμφανίζονται ταυτόχρονα στην αρχική οθόνη. Σε κάθε επιλογή, φαίνονται και
τα ψηφία που δύνανται να εμφανίζονται.

Χρονοκαθυστέρηση (Delay)
Στο εικονίδιο αυτό, ορίζουμε μία καθυστέρηση 1-9 δευτ. για την αποτροπή λήψης
διπλών κλήσεων όταν χρησιμοποιούμε αναμεταδότες.

Διάρκεια ειδοποίησης (Alarm Time!)
Στο εικονίδιο αυτό, ορίζουμε την διάρκεια της ειδοποίησης, 1-60 δευτ., για κάθε
κλήση.

Ειδοποίηση ακύρωσης κλήσης (Clear-Bell Alarm!)
Στο εικονίδιο αυτό, ορίζουμε αν θα ηχεί ή όχι κατά την ακύρωση μιας κλήσης.

Βιντεο-οδηγίες στον σύνδεσμο: http://youtu.be/Nma8dwCalf0
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4. Περιγραφή Λειτουργιών
4-1 Γενικές λειτουργίες
Menu

Εμβέλεια

Αρχικό

Οθόνη

Περιγραφή

Αριθμός καναλιού

1

1~99

Αναγνωριστικός αριθμός / Δεν έχει εφαρμογή για τώρα

Αριθμός Group

0

1~99

Αναγνωριστικός αριθμός / Δεν έχει εφαρμογή για τώρα

Είδος συχνότητας

0

'A' for domestic , 'B' for oversea

Τοπική συχνότητα (Kor) : 447.8625MHz Συχν. εξωτερικού : 433.42MHz

Ρύθμιση καθυστέρησης

0

0~60 δευτερόλεπτα

Αποτροπή λήψης διπλών κλήσεων με χρήση αναμεταδότη

μπιπ/ δόνηση/ μπιπ+δον./ σίγαση

Υπάρχουν 4 τρόποι

Korean/ English/ κλπ.

Διαθέσιμη γλώσσα: Αγγλική

24 hours 59 minutes 59 seconds

24ωρη μορφή

Τρόπος ειδοποίησης
Γλώσσα
Ώρα

beep
English
-

Για μπουτόν 3 πλήκτρ.

call

call / bill / clear

Επιλογή από call / bill / clear ανά χρήστη

Για μπουτόν 3 πλήκτρ.

bill

call / bill / clear

Επιλογή από call / bill / clear ανά χρήστη

Για μπουτόν 3 πλήκτρ.

clear

call / bill / clear

Επιλογή από call / bill / clear ανά χρήστη

Τύπος οθόνης δέκτη

430

430 / 440 / 350 / A10 (Σύνολο 4)

430: εμφάνιση 3 κλήσεων / 440: εμφάν. 4 / 350: εμφάν. 5 / A10: εμφάν. 2

Όνομα χρήστη

-

10 ψηφία

Έως 10 ψηφία, αριθμός/γράμμα/σύμβολο

Χωρητικότητα μνήμης

-

450

Μπορούν να αποθηκευτούν έως 450 μπουτόν ανά ρολόι

Αυτόματο σβήσιμο

Fixed

15 δεύτερα

Απενεργοποίηση οθόνης μετά από 15 δεύτερα, λαμβάνει κλήσεις

Κωδικός

Fixed

"1234"

Διάρκεια ειδοποίησης

Fixed

Ειδοποίηση για 3 δευτερόλεπτα

-

Όταν λαμβάνει μήνυμα, ειδοποιεί για 3 δευτερόλεπτα

Επαναειδοποίηση

Fixed

Μία φορά

-

Μία ειδοποίηση ανά κλήση

-

κωδικός για την είσοδο στο μενού επιλογών

Περιγραφή των μηνυμάτων στο ρολόι
* Περιεχόμενο: Γράμμα/αριθμός/σύμβολο ως 10 ψηφία + στάνταρ εικόνα + ειδική εικόνα (παραμετροπ/μη)
* Έλεγχος κλήσης: Πατήστε το κουμπί SET μια φορά για έλεγχο του μηνύματος & της ώρας λήψης
π.χ. 1/8C: 1ο μήνυμα από σύνολο 8 μηνυμάτων
* Μη ελεγμένες κλήσεις: Απαριθμώνται στο εικονίδιο του φακέλου στο πάνω μέρος της οθόνης
* Αποθηκευμένες κλήσεις: Αποθηκεύονται έως 20 κλήσεις
π.χ. 1/2P, 1η σελίδα κλήσεων από σύνολο 2 σελίδων
* Διαγραφή κλήσης: Δυνατότητα διαγραφής μίας ή όλων των κλήσεων
* Χρήση ως ψηφιακό ρολόι όταν δεν υπάρχουν κλήσεις

Περιγραφή οθόνης ρολογιού
* Αυτόματο σβήσιμο οθόνης μετά από 15 δευτ., πατήστε το κουμπί SET για άναμα της οθόνης
* Λήψη κλήσης: Η κλήση θα "χτυπήσει" για 3 δευτ. με ήχο και/ή δόνηση
* Κατάσταση οθόνης: Κύλιση οθόνης, "first-in-first-out" για 20 κλήσεις
* Συχνότητα: Έχει διαφορετικό εικονίδιο, τοπική (Korea)
/ Εξωτερικό
* Ένδειξη μπαταρίας: είναι στην πάνω δεξιά γωνία, αν υπάρχει κλήση, πατήστε μία φορά ▼
* Ειδοποίηση κλήσης: Με μπιπ / δόνηση / μπιπ+δόνηση / σίγαση
* Αναβάθμιση λογισμικού / ρυθμίσεις / αντιγραφή δεδομένων μέσω προγράμματος Η/Υ

Βιντεο-οδηγίες στον σύνδεσμο: http://youtu.be/Nma8dwCalf0
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