
Tablica GEN-48

Instrukcja obsługi
I. Cechy

✔ współpracuje z 256 przyciskami wywoławczymi oraz przechowuje 30 ostatnich wywołań
✔ współpracuje z nadajnikami jedno i wieloprzyciskowymi
✔ funkcja powiadomienia o konieczności wymiany baterii w przyciskach
✔ automatyczne przewijanie powiadomień po ustalonym czasie (od 0 do 99 sek.)
✔ automatyczne odwołanie komunikatu po ustalonym czasie (od 0 do 99 sek.) 

✔ 7 tonów wywołania z możliwością  regulacją ich głośności

✔ wyświetlanie godziny w czasie czuwania
✔ możliwość programowania kilku przycisków przywoławczych pod jedno wezwanie

2. Opis tablicy

Opis klawiszy funkcyjnych:
1. Zasilanie
2. Klawisz funkcyjny
3. Wybór
4. Następny
5. Zatwierdź
6. Głośność
7. Wyjście audio



Poniżej ustawienia statusów:
Zatwierdź: Potwierdź ustawienia
Następny: Ustawianie cyfry ( od 0-9 )
Wybór: Wybranie cyfry
Klawisz funkcyjny: zatwierdź/wyjdź z ustawień

Poniżej statusy pracy:
Wybór: zapytanie o ostatnie zapisy zdarzeń ( zapytanie o ostatnie 30 wywołań )
Następny: zapytanie o następne zapisy zdarzeń ( zapytanie o ostatnie 30 wywołań )
Wybór: odrzucenie zdarzenia

Zasilanie ( włączenie )
Po włączeniu zasilania w urządzeniu na ekranie pojawi się  „000 ~ 999 „ , a następnie bieżąca godzina.

II. Ustawienia systemowe

1. Skrócona instrukcja obsługi

F01 – Zapisywanie nadajników
F02 – Usuń nadajnik
F03 – Ustawienia czasu
F04 – Czas wyświetlania
F05 – Tryb przywołania
F06 – Wybór dzwonka ( 7 melodii do wyboru )
F07 – Wybór trybu wyświetlania
F08 – Czas automatycznego odrzucania przywołania ( 0-99s )
F09 – Powrót do ustawień fabrycznych

Wywołanie ustawień:
Podczas pracy urządzenia ( standby ) po naciśnięciu przycisku FUN aż do usłyszenia dźwięku możemy 
wybrać odpowiednie funkcje, które chcemy zaprogramować. Przyciskiem NEXT przewijamy wybór funkcji 
od F01 do F09. Po wybraniu odpowiedniej funkcji zatwierdzamy przyciskiem ENT.

Wyjście z ustawień:
Jeśli chcesz wyjść z ustawień – po wywołaniu ustawień naciśnij przycisk FUN aż do momentu gdy na 
ekranie pojawi się bieżący czas.

Anulowanie operacji:
W celu anulowania operacji wybierz przycisk FUN

Uwaga:
Gdy podczas wykonywania ustawień po wciśnięciu przycisku ENT  komunikat „Failed”  - oznacza, że 
ustawienia nie zostały zapamiętane. ( możliwa przyczyna – parametry poza zakresem ).

Funkcja dźwięku włączona: ( Sound function is on )
Każda zmiana ustawień, czy to pomyślna czy błędna będzie sygnalizowana dźwiękiem.

Funkcja dźwięku wyłączona: ( Sound function is off )
Każda zmiana ustawień, czy to pomyślna czy błędna nie będzie sygnalizowana dźwiękiem.

Opis poszczególnych funkcji:

F01 Dodawanie przycisków ( przywoławczych )
( Można dodać do 256 przycisków z numeracją od 001 do 999 )

1. Naciśnij przycisk FUN na tablicy wyświetli się F01
2. Naciśnij przycisk ENT – urządzenie potwierdzi sygnałem dźwiękowym i wyświetli pozycję na którą 

będzie dodany nowy przycisk „001” .



3. Za pomocą przycisku SEL i NEXT wybierz pod którym numerem chcesz zaprogramować przycisk 
przywołania.

4. Naciśnij przycisk na przywoływaczu w celu dodania – trzymając go przez 2 sekundy. Symbol „002” 
oznacza poprawnie dodany przycisk przywołania.

F02 Usuwanie przycisków
Pod pozycją F02 naciśnij przycisk ENT – na ekranie pojawi się „001”

1. Usuwanie pojedynczych przycisków
Naciśnij SEL, a później NEXT aż do wyboru odpowiedniego numeru przycisku. Przyciskiem ENT 
zatwierdź wybór – usłyszysz podwójny dźwięk i wyświetli się numer na tablicy, który został 
usunięty.

2. Usuwanie wszystkich przycisków
Naciśnij SEL, a później NEXT aż do wyboru „000”. Przyciskiem ENT zatwierdź wybór. Na ekranie 
otrzymasz komunikat „000” to „999” a następnie podwójny sygnał dźwiękowy. Na ekranie pojawi 
się napis „000” i wszystkie przyciski zostaną usunięte. ( w celu wyjścia naciśnij FUN dwa razy )

F03 Ustawienia czasu
Pod pozycją F03 naciśnij przycisk SEL, a nstępnie NEXT żeby przejść do ustawień zegara. Następnie 
naciśnij przycisk ENT żeby zapisać ustawienia i dwukrotnie FUN żeby wyjść z menu ustawień.

F04 Czas wyświetlania ( 00s-99s, domyślnie 00 )
1. Pod pozycją F04 naciśnij przycisk ENT – otrzymasz informację jak jest ustawiony obecnie czas 

wyświetlania – domyślnie 00 
2. Wybierz przycisk ENT, SEL i NEXT żeby dostosować numery od 00 do 20. Dla przykładu wybierz 

05 – po pomyślnym zatwierdzeniu numer będzie wyświetlany przez 5 sekund.
3. Wybierz ENT żeby zapisać ustawienia,  a następnie dwukrotnie FUN

 
F05 Tryb przypominania
Pod tą pozycją F05 naciśnij SEL i NEXT żeby wybrać między 3 opcjami. Po wyborze potwierdź ENT żeby 
zapisać ustawienia, a następnie przyciśniej FUN dwukrotnie żeby wyjść.

1. Angielska usługa przypomnień
2. Angielska usługa przywołań
3. Dzwonek ( domyślne ustawienia )

F06 Wybór dzwonka ( 7 różnych rodzajów – domyślnie 1 )


