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1.  ZENDER INSTALLATIE 
•  Oproepen pager met 1x trillen

Druk op het gewenste pagernummer tot 
de zender 1x piept en de groene LED 
gaat branden. De pager trilt 1x en de 
rode LED van de pager knippert als de 
oproep ontvangen wordt.  

•  Oproepen pager met 2 x trillen
Druk 1x op de X2 knop en daarna binnen 
5 sec. op het gewenste pagernummer. 
De pager trilt 2x en de rode LED van de 
pager knippert als de oproep ontvangen 
wordt. 

•  Oproepen pager met 3 x trillen
Druk 1x op de X3 knop en daarna binnen 
5 sec. op het gewenste pagernummer. 
De pager trilt 3x en de rode LED van de 
pager knippert als de oproep ontvangen 
wordt.

 •   Opnieuw oproepen functie
U kunt kiezen om dit systeem 1x of 3x 
opnieuw te laten oproepen als de bestel-
ling niet opgehaald is (zie hiervoor de 
programmeer instructies). Het systeem 
kan ook de manager inlichten via een 
optionele extra pager die het nummer 
van de trage kelner weergeeft.

 •   Een oproep annuleren
Druk op het gewenste pagernummer tot 
de zender 1x piept en de LED uitgaat. Als 
u de oproep niet annuleert en de op-
nieuw oproepen functie aan staat zal het 
systeem de pager automatisch 3x elke 60 
sec. opnieuw oproepen (deze functie is 
instelbaar). De LED van de zender zal 

van groen (bestelling = 1 min. klaar) 
naar geel (bestelling = 2 min. klaar) 
en naar rood (bestelling = 3 min. klaar) 
en tenslotte rood gaan knipperen 
(bestelling staat “dood te gaan”). 
Op dat moment kan het systeem de 
manager inlichten en het nummer van de 
betreffende kelner doorgeven zodat deze 
weet dat er een bestelling klaar is die om 
aandacht vraagt.

 •   Alle pagers oproepen
Druk op de All Page knop en houdt deze 
5 sec. ingedrukt totdat deze stopt met 
knipperen en u een kort signaal hoort. 
Alle pagers trillen nu 4x.

 •  Alle managers oproepen
Druk op de MGR All knop en houdt deze 
5 sec. ingedrukt totdat deze stopt met 
knipperen en u een kort signaal hoort. 
Deze functie werkt alleen indien u de op-
tionele manager-pager met display hebt 
aangeschaft. 

2.  EXTRA OPROEP-/ANNULEER-
PANEEL 
Het ServerCall Paging systeem heeft 
de mogelijkheid om een extra oproep-/
annuleerpaneel aan te sluiten op de 
zender dat vervolgens in een andere 
ruimte/locatie geplaatst kan worden. 
Het 2e paneel geef u de mogelijkheid 
op om oproepen en annuleringen te 
verzenden. Dit kan erg nuttig zijn als 
het systeem in een logistiek systeem 
gebruikt wordt of dat er boodschappen 

verstuurd worden vanuit verschillende 
keukenlocaties. Het 2e paneel ontvangt 
zijn stroom van de zender en heeft dus 
geen extra voedingsadapter nodig. 
U kunt beide apparaten eenvoudig plaat-
sen op de gewenste plek. De standaard 
verbindingskabel is ca. 1,8 meter lang. 
Zijn de apparaten verder bij elkaar van-
daan geplaatst zijn er tegen meerprijs 
grotere lengtes leverbaar. De maximale 
kabellengte mag ca. 45 meter bedragen. 
Steek de stekker van de voedingsadapter 
in het stopcontact, steekt de verbinding-
kabel aan de zijkant in de zender en het 
systeem is klaar voor gebruik.

3.  SYSTEEM INSTELLEN
Om in het programmeer-menu te komen 
drukt u op “SET UP” en toetst u daarna 

    het wachtwoord “1379” in en drukt u 
vervolgens op “Enter”. 

   Als het wachtwoord geaccepteerd is ziet 
u “Menu Options” in het display. Gebruik 
de “2X” of de “3X” toetsten om door de 
verschillende instelmogelijkheden te 
bladeren of druk op “CANCEL” om het 
programmeer-menu te verlaten. 
(NB: Om een “0” in te toetsen drukt u op 
de “10” toets).

1.  Klok instellen op de actuele tijd
 •    Druk op de “ENTER” toets om naar “Set 

Current Time” te gaan.
 •   In het “Set Current Time” menu, stelt u 

de gewenste uren in (1 tot 12) en druk 
daarna op de “ENTER” toets 

 •  Stel nu de gewenste aantal minuten in 
en druk op de “ENTER” toets. 

 •  Gebruik de “2X” of “3X” om AM of PM te 
kiezen.

 •  Als u de gewenste tijd heeft ingesteld 
drukt u weer op de “ENTER” toets om 
terug te keren naar het hoofdmenu of 
druk 2x op de “CANCEL” toets om het 
programmeer-menu te verlaten.
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2.  Zendbereik test 
Standaardinstelling : OFF (UIT)
Met deze functie kunt u vaststellen hoe 
groot het zendbereik van uw zender is. 
Deze functie kan nuttig zijn om het bereik 
van de zender te controleren als u een 
zeer grote locatie heeft en ontvangstpro-
blemen ondervindt. Normaliter is het 
zendbereik van het systeem ruim voldoen-
de voor de meeste locaties.

 •  Haal een paar pagers uit het laadstation.
 •  In het “test zendbereik-menu” drukt u 

op de “ENTER” toets
 •  Druk op de “2X” or “3X” toets om de 

zendbereik functie aan (“ON”) te zetten.
 •  Druk op de “ENTER” toets om de test te 

starten. Zodra de test begint zult u mer-
ken dat de pagers elke 10 seconden 1x 
zullen gaan trillen of knipperen. Loop 
vervolgens door uw locatie totdat u een 
punt bereikt dat de pagers niet meer elke 
10 seconden trillen of knipperen. Op dat 
punt is het maximale zendbereik van de 
zender een feit.

 •  Druk op de “CANCEL” toets om de test te 
beëindigen. Druk nogmaals op de “CAN-
CEL” toets om het programmeer-menu te 
verlaten. NB: De zender zal de zendbereik 
test na 15 minuten automatisch beëindigen. 

3.  Pager signalering instellen. 
Standaardinstelling: Vibe Only (Alleen tril-
len). Werkt alleen met oplaadbare pagers! 
Met deze functie kunt u de signalering van 
de pagers wijzigen. Voordat u deze instelling 
gaat aanpassen moeten alle pagers in het 
laadstation geplaatst zijn. 

 •  Haal alle pagers uit het laadstation of 
verwijder de stekker van het laadstation 
uit het stopcontact (alle pagers geven nu 
1 x hun demonstratie signalering).

 •  In het “Set Pager Alert” menu, drukt u 
op de “ENTER” toets om naar het “Set 
Pager Alert” instelling menu te gaan. 

 •  Druk op de “2X” of “3X” toets om door 
de verschillende instellingsmogelijkhe-

den te bladeren. 
 •  Nadat u de gewenste keuze gemaakt 

heeft drukt u 4x op de “ENTER” koets. 
Nadat de code verzonden is aan de pa-
gers zullen deze nu reageren met de 
nieuwe signalering.

 •  Druk op de “CANCEL” oets om het pro-
grammeer-menu te verlaten.

 •  Zet alle pagers nu terug in het laadstati-
on of steek de stekker van het laadstati-
on weer in het stopcontact. 

De pagers zijn nu klaar om de oproep met de 
nieuwe signalering weer te geven.

4.  Buiten bereik functie instellen.
Standaardinstelling: OFF (UIT).
Werkt alleen met oplaadbare pagers. 

  
  BUITEN BEREIK AANZETTEN 
  (of UIT zetten) 
 •  Haal alle pagers uit het laadstation of 

verwijder de stekker van het laadstation 
uit het stopcontact.

 •  Druk op de “ENTER” toets om naar het 
“Out of Range” instelling menu te gaan.

 •  In het “Out of Range” menu drukt u op de 
“2X” of “3X” toetsen om de buiten bereik 
functie ON (AAN) of OFF (UIT) te zetten.

 •  Druk 4x op de “ENTER” toets. Nadat de 
code verzonden is zullen alle pagers 1 x 
knipperen ter bevestiging van de ont-
vangst van de nieuwe code.

 •  Druk op de “CANCEL” toets om het pro-
grammeer-menu te verlaten.

 •  Zet alle pagers nu terug in het laadstati-
on of steek de stekker van het laadstati-
on weer in het stopcontact.

De pagers zijn nu klaar om de signalering 
“buiten bereik” weer te geven.

 5.  Intervaltijd tussen de herhalingen 
van een oproep instellen. 
Standaardinstelling : 30 seconden 
In het geval van “traag personeel” kunt u 
de intervaltijd tot de “herhaal-oproep” 
aanpassen. 

   U kunt het systeem als volgt instellen:
 1.  1x oproepen en daarna resetten (Transition 

OFF) (Herhaling UIT) 
 2.  3x oproepen en daarna resetten
 3.  3x oproepen en de het pager-nummer 

doorgeven aan de manager (bij deze op-
tie moet iemand de oproep handmatig 
resetten door opnieuw op het betreffen-
de pager nummer te drukken).

    OPROEP-HERHALING AANZETTEN (ON) 
(of UIT zetten) 

 •  Druk op de “ENTER” toets om naar het 
“Transition Page” instelling menu te gaan.

 •  In het “Transition Page” menu drukt u 
op de “2X” of “3X” toets om deze functie 
(ON) (AAN) of (OFF) (UIT) te zetten.
(NB: Als deze functie op (OFF) staat zal 
de pager 1x worden opgeroepen).

 •  Selecteer de interval tijden van de her-
halingen en druk op de “ENTER” toets. 

 •  Druk op de “CANCEL” toets om het pro-
grammeer-menu te verlaten.

   TRANSITION TIME (INTERVALTIJD) 
INSTELLEN. Vanuit het instellingen menu:

 •  Druk op de “2X” toets totdat u 
“Transition Page”. ziet. Het display zal 
nu “ON” weergeven.

 •  Druk op de “Enter”. toets en het display zal 
“Transition Timer >15 secs” weergeven.

 •  Druk op de “2X” or”3X” toetsten om 
door de verschillende tijdsinstellingen te 
bladeren (15, 30, 45, 60, 120 SEC).

 •  Als de gewenste intervaltijd wordt weer-
gegeven drukt u op “Enter”

 •  Blader verder voor meer opties of druk 
op de “Cancel” toets om het menu te 
verlaten. 

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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