


Pager

(SB-600)

①

Σύντομο πάτημα: Επιβεβαίωση / Επιλογή menu,

Αύξηση αριθμού, Προβολή μηνύματος, Αλλαγή 
αριθμού / γράμματος / συμβόλου. 

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

Πάτημα για 3 δευτ. : Power ON/OFF

Κίνηση στο menu / σελίδα / αριθμών - ψηφίων  

③ Ακύρωση / Έξοδος, Πίσω, Ένδειξη μπαταρίας

Περιγραφή πλήκτρων

SYSCALL
SET

SB-600 + DT-5010

①

③

②

②

Οδηγίες Σύνδεσης

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

(Εικ.1)

2. Πατώντας το πλήκτρο        στο σημείο που αναβοσβήνει, αλλάζουμε αριθμούς. Έτσι 
για να βάλουμε τον κωδικό που είναι 1234 , πατάμε μία φορά το      και το πρώτο ψηφίο 
αλλάζει στον αριθμό 1. Πατάμε το πλήκτρο       για να πάμε στο επόμενο ψηφίο. 
Πατώντας δύο φορές το πλήκτρο      , 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        και μπαίνουμε 

στο μενού ρυθμίσεων (Εικ.3).

①

①
①

②

(Εικ.2)

(Εικ.3)

①

②

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

①

① ②③
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4. Πατάμε το πλήκτρο       και μεταβαίνουμε στο "‘Pn/Gn Registration"             για να 
συνδέσουμε το DT-5010.

②

(Εικ.4)

5. Σύμφωνα με την Εικόνα 5, το Pn είναι ο αριθμός του
DT-5010, το "Gn" είναι ο αριθμός του pager (σερβιτόρου) και το 
"Εύρος-Gn" το ορίζουμε αν θέλουμε κάποιο Pager να λαμβάνει τις 
κλήσεις των αντίστοιχων σερβιτόρων (pager), π.χ. κάποιος manager 
που θέλει να ελέγχει τις κλήσεις.

Pn Gn Εύρος-Gn

(Εικ.5)

6. Αφού λοιπόν ορίσουμε διαφορετικό Gn για κάθε SB-600, 
μπορούμε να τα καλέσουμε από το DT-5010 πατώντας απλά 
τον αριθμό του σερβιτόρου (pager) που θέλουμε και το πλήκτρο 
"Call".

7. Με τα πλήκτρα F1/F2/F3/F4, έχουμε τη δυνατότητα τεσσάρων 
διαφορετικών κλήσεων στα pagers. Πατώντας δηλαδή το F1 πριν 
από τον αριθμό του pager, έρχεται στο pager κλήση από το "bar1". 
Πατώντας το F2, έρχεται στο pager κλήση από το 
"bar2", με το F3, έρχεται στο pager κλήση από το "CHF1" και τέλος 
με το F4, έρχεται στο pager κλήση από το "CHF2." Άρα αντί για μια 
απλή κλήση, μπορούμε να έχουμε 4 διαφορετικές.
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Βιντεο-οδηγίες στον σύνδεσµο: https://youtu.be/7G4sj7_0uUU
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