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Βιντεο-οδηγίες στον σύνδεσµο:  https://www.youtube.com/watch?v=JMfghq6RLc0

Pager

(SB-600)

Τρόποι λειτουργίας

ST-4006 + SB-600
ST-4006

Υπάρχουν  3 διαφορετικοί τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ST-4006 Button: 

Α.  Σύνδεση µε ένα ρολόι και κάθε κουµπί να εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό (Εικ. α)

(Εικ. α)

Πατώντας δηλαδή τα πλήκτρα, να εµφανίζει 
διαφορετικά µηνύµατα στο ρολόι (π.χ. "Manager", 
"KOYZINA" κλπ.)

Β.  Κλήση 6 διαφορετικών σερβιτόρων (Εικ. β)

(Εικ. β)

Πατώντας το κάθε πλήκτρο 
καλούµε τον αντίστοιχο 
σερβιτόρο.



Γ.  Κλήση 3 διαφορετικών σερβιτόρων και δυνατότητα ακύρωσης της κλήσης (Εικ. γ)

(Εικ. γ)

Πατώντας τα 3 πάνω πλήκτρα, καλούμε τους αντίστοιχους σερβιτόρους 
και µε τα 3 κάτω, έχουµε τη δυνατότητα να ακυρώσουµε την κλήση 
τους.
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Οδηγίες σύνδεσης κατά περίπτωση

Α.  Σύνδεση με ένα ρολόι και κάθε κουμπί να εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό

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

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.1) 

(Εικ.2), πατάμε άλλη μία φορά το πλήκτρο 
στο μενού ρυθμίσεων (Εικ.3). 

(Εικ.2) 

② και μπαίνουμε

(Εικ.3) 

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

4. Πάμε στο εικονίδιο "3 Button Bell" δεξιά            (Εικ.5) Πατώντας 3 φορές 
το     πλήκτρο ②, μεταβαίνουμε στην επιλογή "  3-BU SET". Το αλλάζουμε σε

"1-BU SET", πατώντας το πλήκτρο ①*.

① ②③

(Εικ.4)

(Πλήκτρα)

5. Κατόπιν γυρνάμε πίσω με το
πλήκτρο ③, επιλέγουμε το 
εικονίδιο προσθήκης          και 
συνδέουμε τα κουμπιά του 
ST-4006, σύμφωνα με τις 
παρακάτω οδηγίες.
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6. ①Πατάμε το πλήκτρο      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 

 ①      το πλήκτρο       και μετά με το② αυξάνουμε τον αριθμό. 

7. 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.

8. 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, 

②πατάμε το πλήκτρο      και εμφανίζονται τα εικονίδια (Εικ7). Παταμε το πλήκτρο      και①  
ορίζουμε το εικονίδιο που θέλουμε. Κατόπιν, πατάμε 2 φορές το πλήκτρο       και μετά②  

①     με το  ορίζουμε τον αριθμό που θέλουμε. Αυτομάτως πάει στον επόμενο αριθμό, 
οπότε πατάμε απλά το επόμενο στη σειρά Button.

9. 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 (               ② ) πατάμε 2 φορές το πλήκτρο

①και μετά με το      ορίζουμε το επίθεμα που θέλουμε (Εικ.8).
Αν θέλουμε να ορίσουμε και διαφορετικούς αριθμούς, πατάμε 1 φορά το 
② ①πλήκτρο       και μετά με το       ορίζουμε τον αριθμό που θέλουμε. Αυτομάτως πάει 

στον επόμενο αριθμό, οπότε πατάμε απλά το επόμενο στη σειρά Button (Εικ.9).

(Εικ.4)

(Εικ.5)

(Εικ.6)

(Εικ.7) (Εικ.8) (Εικ.9)

Οδηγίες Σύνδεσης

Β. Κλήση 6 διαφορετικών σερβιτόρων

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε το κάθε πλήκτρο του ST-4006 με 
ένα ST-600, ούτως ώστε να καλούμε έως 6 σερβιτόρους.

Βιντεο-οδηγίες στον σύνδεσµο:  https://www.youtube.com/watch?v=JMfghq6RLc0

10. Επαναλαμβάνουμε τα
βήματα 6 έως 9 για το 
κάθε πλήκτρο που 
θέλουμε να ορίσουμε.



Γ.  Κλήση 3 διαφορετικών σερβιτόρων και δυνατότητα ακύρωσης της κλήσης

Ομοίως με πριν, αντιστοιχίζουμε τα 3 πρώτα πλήκτρα του ST-4006 με ένα ST-600. Κατόπιν 
ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για να ορίσουμε τα 3 τελευταία πλήκτρα ως πλήκτρα ακύρωσης 
της κλήσης.
Στην προσθήκη button, πριν δώσουμε αριθμό, πατάμε το πλήκτρο ②  για να ορίσουμε πρόθεμα (Εικ.7).

Με το πλήκτρο ① αλλάζουμε τα εικονίδια μέχρι να βρούμε το εικονίδιο "Clr" (Clear): 
Μετά πατάμε πάλι το πλήκτρο ② και με το πλήκτρο ①  δίνουμε τον αριθμό ή το 
όνομα που είχαμε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα 1-2-3 αντίστοιχα. 
Έτσι π.χ. αν έχουμε ορίσει τα πλήκτρα 1-2-3 ως 1-2-3 σε 3 ρολόγια, στο πρώτο ρολόι 
που το καλούμε με το πλήκτρο 1, αντιστοιχίζουμε στο κουμπί 4 το πρόθεμα "Clr" 
ακολουθούμενο από τον αριθμό 1.

Βιντεο-οδηγίες στον σύνδεσµο:  https://www.youtube.com/watch?v=JMfghq6RLc0
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*Σε περίπτωση που η διαδικασία αποτυγχάνει και χτυπάνε όλα τα ρολόγια μαζί, πρέπει 
να γίνει αρχικοποίηση του SB-600. Στο μενού των ρυθμίσεων, μεταβαίνουμε στο εικονίδιο 
με το γραναζάκι       . Επιλέγουμε το "Device Init!"  (Εικ.10) και επιβεβαιώνουμε πατώντας 
2 φορές το πλήκτρο ① (Εικόνες 11-12).   

(Εικ.10) (Εικ.11) (Εικ.12)

_____________________________________



Χαρακτηριστικά ST-4006

Αριθμός Πλήκτρων     6

Διαστάσεις W94 x L77 x H39.5mm 
Βάρος 80g 
Χρώμα Silver 
Συχνότητα            FM 433MHz 
Τροφοδοσία DC 3V μπαταρία τύπου κουμπί (CR2032) 
Διάρκεια ζωής Περίπου 40,000 κλήσεις
Τύπος κεραίας Ελικοειδής κεραία
Συμβατότητα Όλοι οι δέκτες Syscall, το SB-600 και οι αναμεταδότες
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