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1. ZENDER EN PAGERS INSTELLEN
1.   Zender
   Pak alle componenten van de zender 

voorzichtig uit. Plaats de antenne 
(rechtsachter) op de antennebasis en 
vergrendel de antenne met de stelmoer. 
Sluit de 230 Volt voedingsadapter aan 
op een wandcontactdoos en steek  
daarna de kleine stekker van de  
voedingsadapter in de zender. We advi-
seren u om een overspanningsbeveili-
ging te gebruiken omdat overspanning 
niet onder de garantiebepalingen valt.

2.   Pager
   Plaats het Pager-laadstation op een  

stabiele ondergrond en verbind (even-
tueel) meerdere Pager-laadstations  
onderling door met de kleine voeding-
doorverbindkabels. Gebruik de voe-
dingsadaptor met de kleine plug om het 
Pagerlaad-station aan te sluiten op een 
wandcontactdoos. Zorg bij het gebruik 
van de voeding-doorverbindkabels dat 
de stekkers goed aangedrukt worden  
en goed vastzitten.  
 Druk de pagers nu in het laadstation. 
De Pagers (met de nummers aan de 
voorkant) geven door de rode LED aan 
dat ze nu worden opgeladen. Controleer 

bij elke Pager of de laad-indicatie ook 
daadwerkelijk oplicht, zodat u kunt zien 
of alle Pagers ook opgeladen worden.

3.  Zenderinstallatie
 	 	Stap	1	-  Monteer de antenne op de 

rechter achterkant van de zen-
der. (Plaats op de antennebasis 
en draai de stelmoer naar links 
om te vergrendelen)

   Stap	2	-		Sluit de 230 V adaptor aan op 
het lichtnet en steek de plug in 
de zender.

   Stap	3	-  De zender is na ongeveer 4 uur 
volledig opgeladen.

2. SYSTEEM INSTELLINGEN
Programmeerfunctie: druk op de “SETUP”  
en toets het wachtwoord “ * * 8 # # ”  
gevolgd door “ENTER” in.  
Als het wachtwoord geaccepteerd is,  
zal het display aangeven:  
“Menu Option F1:Up F2:Down”
Gebruik de “F1” of “F2” toetsen om door de 
verschillende menu’s te bladeren of druk op 
de “CANCEL” toets om de programmeerfunc-
tie te verlaten.

 
 

1.   Tijd instellen:
  •   In het display van “Set Time”,  

druk op de “ENTER” toets.
  •   In het display van  

“Set Time ,[ 12:42 ] PM” druk de 
nummertoets om het juiste uur in  
te stellen en bevestig door de  
“ENTER” toets in te drukken.

  •   Druk daarna de nummertoets om  
de juiste minuten in te stellen en  
bevestig door de “ENTER” toets in  
te drukken.

  •   Druk de “# 1” toets om “AM” te  
selecteren, de “# 2” toets om  
“PM” te selecteren. 

  •  Bevestig nu de juiste tijd door de 
“ENTER” toets in te drukken.

2.   Signalering instellen:
 •    Verwijder alle pagers uit het laadstation 

of ontkoppel het laadstation van de 
netspanning.

 •    In het “Set Alerts” menu, druk op de 
“ENTER” toets.

 •   In het display van “Change?”, kies  
tussen “1)Yes” and “2)No” door de 
nummertoetsen te gebruiken en druk 
daarna op “ENTER” toets.

 •    Selecteer een van de onderstaande  
signaleringen en druk daarna  
op “ENTER”. 
1) Vibration  
2) LED  
3) Beep/Vib/LED  
4) Vibe/LED  
5) Beep/LED ( 
Gebruik	de	F1	toets	om	door	de	keuzemo-
gelijkheden	te	bladeren)	

 •    De pagers zullen nu met de gewenste 
signalering werken

Handleiding
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3.   Stel de signaleringsduur in:
 •    Verwijder alle pagers uit het laadstation 

of ontkoppel het laadstation van de 
netspanning.

 •  In het “Set Alerts Time” menu, druk op 
de “ENTER” toets.

 •  In het display van “Change?”, kies tus-
sen “1)Yes” and “2)No” door de num-
mertoetsen te gebruiken en druk daarna 
op “ENTER” toets.

 •  Selecteer een van de onderstaande sig-
naleringen en druk daarna op “ENTER” 
1) 08 SEC  
2) 15 SEC  
3) 30 SEC  
4) 60 SEC  
5) 120 SEC  
6) 180 SEC  
7) Continuance 
(Gebruik	de	F1	toets	om	door	de		
keuzemogelijkheden	te	bladeren) 

 •  De pagers zullen nu met de gewenste 
signaleringsduur werken

4.   Buiten bereik:
 •    In het “Out of Rng” menu,  

druk op de “Enter” toets.
 •    In het display van “Out of Range?”, 

kies tussen “1)Yes” and “2)No” door 
de nummertoetsen te gebruiken en druk 
daarna op “ENTER” toets.

 •    Als u “Yes” selecteert, staat de  
Out of Range functie aan.

 •    Nu zal de zender elke 15 seconden  
het Out of Range signaal naar de  
pager sturen.

 •    Als de Pager buiten bereik is en het  
signaal van de zender niet kan  
ontvangen zal de pager de out of range 
melodie weergeven. De pager stopt 
hiermee zodra hij weer binnen bereik 
van de zender is. Zo wordt voorkomen 
dat uw gast een oproep zal missen.

5.   Out of Range ID
   Met deze functie kunt u het Out of 

Range ID van de zender instellen 
(0000~9999)

 •    In het “Out of Range” menu, druk op  
4 cijfers (0000~9999) voor een nieuw 
Out of Range ID en druk daarna op  
“ENTER” : Default Group ID: 0000

6.   Praktijk test:
   Met deze functie kunt u het bereik  

tussen zender en Pager testen.
 •    In het “Field Test” menu, druk op  

“ENTER” .
 •    In het display van “Field Test?” menu, 

druk op “#1” om “Yes” te selecteren, 
op “#2” om “NOT” te selecteren, en 
daarna op “ENTER” .

 •    Als u “1)Yes” kiest, zal de zender  
starten met de praktijktest.

 •    De zender zal nu elke seconde een  
signaal naar de pagers sturen.

 •    Als de pager het signaal ontvangt zal  
hij een lichtsignaal geven.

 •    U kunt de pager nu gaan verplaatsen  
om het bereik te testen.

 •    Om deze test te beëindigen drukt u  
op “CANCEL”

7.   Verzending van het signaal
 •    Met deze functie kun u het aantal  

verzendingen instellen.
 •    In het “Transmission” menu,  

druk op “Enter”.
 •  In het display van “1)One  2)Two”, 

druk op one en daarna op “ENTER” . 
“1)One”  betekent dat elke oproep 

1 keer wordt verzonden 
naar de Pager. 

  “2)Two”  betekent dat elke oproep 
automatisch 2 keer wordt 
verzonden naar de Pager.

3.   PAGERNUMMER VERANDEREN 
MET BEHULP VAN DE ZENDER 

1.    Wijzigen van de nummering van  
de Digitale Coasters

 •    Plaats alle Coasters op de laadunit.  
(Om	de	nummers	te	veranderen	moeten	
alle	Coasters	op	de	lader	staan)

 •    Druk “huidig Pager Nummer + SETUP + 
* + Nieuw Pager Nummer (3 cijfers) + 
SEND“

 •    Voorbeeld - Verander 10 naar 2: 
Druk op  
“ 10 + SETUP + * + 002 + SEND ”  
toetsen op de zender.

2.     Wijzigen van het Base ID van de 
digitale Coasters

 •    Plaats alle Coasters op de laadunit.  
(Om	de	Base	ID	te	veranderen	moeten	
alle	Coasters	op	de	lader	staan).

 •    Druk op de toetsen van de zender: 
“1249 + SETUP + 9*7*8 + Nieuw Pager 
Base ID (3 cijfers) + SEND ”.

 •    Voorbeeld – Verander ID van 10 naar 70: 
(De	huidige	Base	ID	van	de	Pager	moet	
hetzelfde	zijn	als	die	van	de	zender,	om	
deze	instelling	te	kunnen	veranderen) 
druk op  
“ 1249 + SETUP + 9*7*8070 + SEND”.

Handleiding

Voor vragen of assistentie  
omtrent de installatie kunt  
u contact opnemen.  
 
Telefoon:  035 543 07 38  
E-mail:  info@vedosign.com
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Hierbij verklaar ik, J-Tech dat het type radioapparatuur (MiniTX/J1707/LT2008) conform is met Richtlijn 2014/53/EU en EMC-richtlijn (2014/30/EU). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het 
volgende internetadres: www.vedosign.com/ce. Wij wijzen u er op dat voor het gebruik van deze apparatuur een vergunning vereist wordt. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op www.vedosign.com/vergunningen 
Deze producten worden geïmporteerd naar de Europese gemeenschap door CST Call System Technology. Unit 240 Centennial Park, Elstree, WD6 3SJ, Herfordshire, United Kingdom. www.call-systems.com Tel: +44(0)20 8381 1338.


