PROGRAMMEER HANDLEIDING VOOR NATIONAAL3

Wanneer de semafoon aan staat, hier beginnen:
•

Druk de

toets kort in

•

Ga met de

•

Druk op

•

Semafoon staat nu uit

•

Wacht 30 seconden

toets door de menu’s totdat je bij

POWER OFF komt

toets om keuze te bevestigen. Druk bij Yes nogmaals

toets

Wanneer de semafoon al uit staat, hier beginnen:
•

Druk de
toets, en zet tegelijk de batterij er op de goede manier in
Je komt nu in het manuele programmeer menu
MNL

PROGRAM

•

Druk de

toets om verder te gaan

•

Wanneer je eventueel in het password menu komt (indien zo ingesteld door de
toets en de
toets de juiste waarde in
fabriek) stel je met de
toets
(Standaard 0200) Bevestig dit met de

•

Je komt nu in het menu om de 1e CAP-code in te stellen
ID1 ON 0108596

•

Ga met de
toets naar de waarde die je wil instellen, wanneer deze waarde
knippert kun je hem ophogen door op de
toets te drukken
Druk je een keer teveel, ga dan rustig door totdat je de juiste waarde weer hebt
toets om naar de volgende in te stellen waarde te gaan
Druk nu weer op
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Er zijn 6 CAP codes die je kunt instellen
ID1 t/m 6 = CAP code 1 t/m 6
On = CAP code aan
Off = CAP code uit
0108596 Is de algemene test CAP code om te gebruiken, totdat je de semafoon kent,
Telefoonnummer is 06-65141375
Let op hier kunnen meerdere gebruikers opzitten!
Verwijder daarom na het testen CAP code 0108596

•

Ga zo door totdat alle CAP codes zijn ingesteld
•

Je komt dan in het volgende scherm
BAUD: 1200

•

Met de

toets kun je deze waarde instellen op 1200

•

Druk op de

toets om verder te gaan

•

Je komt nu in het frequentie menu
FRE

•

Druk net zo vaak op de

172.4500

toets, totdat je in het programmeer menu komt
FPROGRAM YES?

toets, en de pager wordt geprogrammeerd

•

Druk nu op de

•

Wacht 30 seconden

•

Druk nu lang op de

•
•
•
•
•

toets om de pager aan te zetten voor normaal gebruik

Zelf test mode:
Verwijder de batterij
Druk de
toets, en zet tegelijk de batterij er op de goede manier in
Druk de
toets om door de test te gaan
Je ziet nu type, serienummer, test trilmotor, verlichting, instellingen etc.
Druk de
toets om uit te zetten
Druk de
toets lang in om de pager weer aan te zetten
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