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Handleiding

1.  INSTALLATIE 
�Stap�1�-   Bevestig de antenne aan de rechter 

achterkant aan de(20B) zender 
(Plaats�de�antenne�op�de�plug�en�
draai�de�antenne�linksom�totdat��
deze�vergrendeld).

�Stap�2�-  Steek de connector van de 230V 
voedingsadapter in de (20B) zender 
en sluit de voeding vervolgens aan 
op een 230V stopcontact  
(een�overspanningsbeveiliging��
wordt�aangeraden).

2.  SYSTEEM INSTELLINGEN
Om de programmeerfunctie te activeren, 
druk tegelijkertijd “#17 en #20” gedurende 
3 seconden en toets vervolgens “1-3-7-9” 
gevolgd door “#20”.  
 
Als het wachtwoord is geaccepteerd zal het 
display “Menu Option #17:Up #18 :Down” 
tonen. 

Gebruik de the “#17” en “#18” toetsen om 
door de verschillende menu-opties te  
bladeren of druk op de “#19” toets om de 
programmeerfunctie te beëindigen.

 TOETS OPTIES  
 UP=#17,   
 DOWN=#18,   
 CANCEL(EXIT) =#19,   
 ENTER =#20

1.		 	Tijd	instellen:	 
Met deze functie kunt u de actuele tijd 
op de(20B) zender instellen. 

 •  In het “Set Time” menu, stel het juiste 
uur in met de nummertoetsen en druk 
vervolgens 2 x op “#20” ter bevestiging.

 •  Geef daarna de juiste minuten in en be-
vestig dit door 2 x op “#20” te drukken.

 •  Druk op “# 1” om “AM” te selecteren 
en “#2” om“PM” te selecteren .Na deze 
keuze drukt u op “#20” ter bevestiging.

 •  Als de tijdsinstelling correct is drukt u 
vervolgens 2 x op “#20” ter bevestiging.

2.		 	Signalering	instellen: 
 Met deze functie kunt u de verschillende 
signaleringen instellen. 
 
Om de verschillende manieren van 
signalering in te stellen volgt u de 
volgende instructies: 

 •  In het “Set Alerts” menu drukt u op 
“#20” 

 •  Als het “Change?” menu verschijnt 
drukt u op “# 1” en selecteert u “Yes”. 
Druk op “#2” om “NO” te selecteren. 
Druk op “#20”(druk op “#19”  
op terug te keren naar het hoofdmenu).

 •  Selecteer een van de 7 Signaal  
mogelijkheden en druk vervolgens  
op “#20”.

   1 = Trillen  
   2 =  Knipperen  
   3 = Piepen  
   4 = Piepen/Trillen/Knipperen
   5 =  Trillen/Knipperen  
   6 =  Piepen/Trillen  
   7 =  Piepen/Knipperen

3.		 		Signaleringsduur	instellen:	
	Met deze functie kunt u instellen hoe 
lang de pager een signaal geeft als deze 
wordt opgeroepen door de zender.  
 
Om de signaleringsduur in te stellen 
volgt u de volgende instructies: 

 •  In het “Set AlertTime” menu drukt u op 
“#20”.

 •  Als het “Change?” menu verschijnt 
drukt u op “# 1” en selecteert u “Yes”. 
Druk op “#2” om “NO” te selecteren. 
Druk op “#20”(druk op “#19” op terug 
te keren naar het hoofdmenu).
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 •  Selecteer een van de 8 Signaalduur  
opties en druk vervolgens op “#20”.

  1 =  05 SEC 
  2 = 15 SEC 
  3 =  30 SEC 
  4 =  60 SEC 
  5 = 90 SEC 
  6 =  120 SEC 
  7 =  180 SEC 
  8 =  Voortdurend

4.		Buiten	bereik	
Deze functie is NIET instelbaar  
voor de (20B) zender.

5.		Auto	MSG	
Deze functie is NIET instelbaar  
voor de (20B) zender.

6.		Set	pager	type	
Deze functie is NIET instelbaar  
voor de (20B) zender.

7.		Out	of	RangeID 
Deze functie is NIET instelbaar  
voor de (20B) zender.

	8	.		Baud	Rate	
Met deze functie kunt u de  
Baud Rate selecteren (512 of 1200)

•   In het “Baud Rate” menu druk op 
“#20” 

•   Als het “Baud Rate to Chg” menu ver-
schijnt, druk op “#1+ #20” om “Yes” 
te selecteren of op “#2+ #20” om 
“NO” te selecteren. Druk op 
“#20”(druk op “#19” op terug te keren 
naar het hoofdmenu)

•   Druk “#1” key om “512” te selecteren 
of “#2” om “1200.” te selecteren.  
Druk op “#20” om te bevestigen.

9.			Praktijk	test	
Met deze functie, kunt u het buiten bereik 
signaal (elke 10 seconden)  
versturen naar alle pagers.

 •   In het “Field Test” menu druk op 
“#20”.

 •  Als het “Field Test?” menu verschijnt 
druk op “#1” om “Yes” te selecteren en 
op “#2” om “NO”, te selecteren en 
daarna op “#20” om te bevestigen.

10.		Transmission	 
Met deze functie kunt u de zendduur 
instellen

 •  In het “transmission” menu druk 
op“#20”.

 •  Als het “Transmission” menu verschijnt 
druk “#1” om “one” te selcteren en 
“#2” om “two” te selecteren en daarna 
op “#20” om te bevestigen.

11.		Power	Off	 
Deze functie is NIET instelbaar voor de 
(20B) zender. 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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CE CERTIFICATEN: Deze apparatuur is geleverd volgens de Radio apparatenrichtlijn (2014/53/EU) en EMC-richtlijn (2014/30/EU). De fabrikant J-Tech verklaard dat de CE certificaten door hen zijn uitgegeven en getekend. U kunt  
deze downloaden op: www.vedosign.com/ce VERGUNNING: 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.


