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Componenten
•  Transmitters: Basic 9B, Touch&Go 20B en Premium
•  Coasters
•  Coaster oplader

Stap 1. 
Plaats de antenne op de  
connector van de transmitter  
en draai de antenne linksom  
om deze te vergrendelen.

Stap 2. 
Sluit de voedingskabel aan op  
de transmitter en steek deze 
vervolgens in een standaard 
stopcontact.

Stap 3. 
Sluit de voedingskabel aan op 
het oplaadstation van de coas-
ters en steek deze vervolgens in 
een standaard stopcontact.

Stap 4.
Plaats de coasters op het op-
laadstation. U ziet een BLAUW 
lampje oplichten op elke coas-
ter. Dit lampje geeft aan dat de 
coasters worden opgeladen.

Installatie 
handleiding
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Basic 9B

Touch&Go 20BPremium

Jumper kabel

Coaster

Stapel coasters op  
oplaadstation

 

 

‘LO’ op het display van de coaster: De batterij is minder 
dan 20% opgeladen en mag NIET worden gebruikt. 
Lampje knippert blauw: Coaster wordt opgeladen en 
kan worden gebruikt.
Lampje brand geheel blauw: De coasters zijn volledig 
opgeladen. In 4 uur zijn de coasters volledig opgeladen.
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Neem voor vragen of assistentie 
omtrent de installatie gerust  
contact met ons op.   

Telefoon:  035 543 07 38  
E-mail:  info@vedosign.com
www.vedosign.com

 Stap 1. 
Haal een coaster van de oplader.

 Stap 2.  
 De coaster geeft een signaal dat  
deze geactiveerd is.

 Stap 3.  
Overhandig de coaster aan de gast en vertel 
de gast dat de coaster een licht- tril- en/of 
geluidssignaal geeft zodra de bestelling  
gereed is en afgehaald kan worden.

 Stap 1.
Voer het 1 tot 4 cijferige coasternummer in op de transmitters Basic 9B of Premium en druk 
op SEND. De coaster zal een licht-, tril-, en/of geluidssignaal geven zodat de gast weet dat  
de bestelling gereed is en afgehaald kan worden. Voor de Touch&Go 20B drukt u het coaster-
nummer (1-20) in op de transmitter en de betreffende coaster zal direct een licht-, tril-, en/
of geluidssignaal geven.

 Stap 2.  
 Plaats nadat de gast de bestelling afgehaald 
heeft de coaster terug op de oplader.

Uw Gasten oproepsysteem gebruiken

De gast oproepen
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Installatie 
handleiding

Display en send-knop 
transmitter Basic 9B

Display transmitter 
Touch&Go 20B

Display en send-knop op  
de transmitter Premium. 


