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CSM-PGR6XX Безжична система за повикване на
персонал

1. Описание.
Ярък LCD дисплей с 3 индикации:
- Звукова индикация;
- Вибрация;
- Вибрация и Звук.
- Часовник
Работи както с единичен, така и с троен бутон - Y-A1, Y-A3, Y-B3.
Едно устройство CSM-PGR6XX може да обслужва до 99 „Бутона” и да възстанови последните 10
повиквания.
CSM-PGR6XX показва точно време в режим на работа.
CSM-PGR6XX има 3 стила на дисплей: цифри, символи, и комбинация от символи и цифри
Когато се зарежда CSM-PGR6XX индикира „светкавица“. При повикване показва символи за
„келнер“ и „плащане“ в зависимост от вида на бутона.
2. Функция на бутоните:
При програмиране:
FUN: (Function key) копче вход/изход в менюто
ENT: (Enter) потвърждава настройката
NEXT/SEL: избира пореден номер
При работа:
ENT: отменя информацията за повикване
NEXT/SEL: проследяване историята на повикванията
ВАЖНО! Моля, заредете CSM-PGR6XX напълно преди първоначална настройка!
3. Инструкции на работа.
Списък с функции:
F—1: Запазване номера на повикващия бутон
F—2: Изтриване номера на повикващия бутон
F—4: Настройки време
F—5: Режим на повикване (Вибрация и/или Звук)
F—6: Режим на екрана
F—7: Изключване
F—8: Настройки обслужване на „Бутони”: единичен и/или троен
F—9: Възстановяване на фабричните настройки
Включване:
Става, чрез натискане и задържане за 3 секунди на копче „FUN” или „ENT”
Вход настройки:
Задръжте натиснат „FUN”, докато на екрана се покаже „F- -1”, като „1” ще мига.
Натиснете „SEL” за да изберете функция от 1 до 9.
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Натиснете „ENT” за да потвърдите избраната функция.
Изход настройки:
Докато сте в настройки натиснете „FUN”, на екрана ще се покаже часовника и устройството ще е в
режим на готовност.
Отказ от настройки:
Натиснете „FUN” за да откажете настройка и да се върнете в режим на готовност.
Автоматичен изход:
CSM-PGR6XX ще излезе автоматично от настройки, ако не се извършват никакви действия в
рамките на 40 секунди.
Изключване:
Изберете функция „F- -7”(опция 3)
4. Детайлни настройки.
F- -1: Запазване на номер/символ на бутон за повикване.
(1) Във „F- -1” натиснете „ENT”, екрана ще покаже „0001”, като „1” ще мига.
(2) Натиснете „NEXT” и „SEL” за да изберете номер от „0001” до „9999” и / или символ
„ABCDEF”.
(3) Натиснете „ENT” за да потвърдите избрания номер, докато се изпише „_ _ _ _”на екрана
(4) Натиснете избрания бутон за повикване (Y-A1, Y-A3, Y-B3) за 2 секунди. CSMPGR6XX ще даде звуков сигнал и на дисплея ще се изпише следващия номер за избор.
Бележка:
Е1- Когато CSM-PGR6XX изпише „Е1” със звуков сигнал “Di-Di” и покаже друг номер, това
значи, че този вече е бил запазен по-рано. Моля, изтрийте го чрез „F2” и после запазете бутона с
нов номер.
Е2 - Когато CSM-PGR6XX изпише „Е2” със звуков сигнал “Di-Di”е вече наличен в паметта.
Е3 - Когато CSM-PGR6XX изпише „Е3” със звуков сигнал “Di-Di” значи, че паметта е пълна и
няма място за повече номера на бутони.
F- -2: Изтриване на бутон.
(1) Във „F- - 2” натиснете „ENT”, екрана ще покаже „0001”, като „1” ще мига.
(2) Натиснете „NEXT” и „SEL” за да изберете кой конкретен номер на бутон от „0001” до
„9999”ще изтриете. Натиснете „ENT” еднократно. След изтриването на екрана ще се изпише
автоматично следващия пореден номер, който е готов за изтриване!
Бележка:
За да изтриете всички запазени бутони, изберете „0000”. На екрана ще се покажат номерата от
„1111” до „9999” със звуков сигнал “Di-Di” и после ще се изпише „0001”, което значи, че всички
номера са изтрити.
F- -4: Настройки на време.
Във „F- -4” натиснете „NEXT” и „SEL” за да настроите точното време.
F- -5: Настройка Напомняне.
Във „F- -5” изберете форма на напомняне от: 1, 2 или 3 и после я потвърдете с „ENT”.
1 – звуков сигнал
2 – вибрация
3 – звуков сигнал + вибрация
F- -7: Настройка режим на работа и изключване .
Във „F- -7” изберете 1, 2 или 3 като съответно всяка под функция си има следното предназначение
1- икономичен режим (часовникът „заспива“ по-дълбоко и се активира по-бавно от
бутоните ! )
2- ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО - нормален режим при първоначална настройка или след
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възстановяване на фабричните настройки (F- -9 / 0000).
3 - ИЗКЛЮЧВАНЕ след потвърждение с „ENТ“.
F—8: Настройки обслужване на „Бутони”: единичен или троен.
(1) Във „F- -8” натиснете „SEL” за да изберете „1” или „4” и потвърдете избора с „ENT”.
„1” - работа само с единичен бутон - Y-A1
“4” – едновременна работа с всички видове бутони: Y-A1 и Y-A3, Y-B3
F—9: Възстановяване на фабричните настройки.
(1) Във „F- -9” натиснете „ENT” и на екрана ще се покаже „0001”.
(2) Натиснете „NEXT” и „SEL” за да се покаже „0000”
(3) Натиснете „ENT” за да потвърдите избора и екрана ще покаже от „1111” до „9999” и
после „0001”, което значи, че настройката е завършена.
Фабрични настройки:
Режим напомняте – звуков сигнал (F5/1)
Режим на дисплей – символи (F6/1)
Работа с бутони –(F8/4 : едновременна работа с всички видове бутони)
5. Важно:
Ако има само 1 повикване, CSM-PGR6XX изписва само него до отмяната му.
Ако има много повиквания, CSM-PGR6XX изписва последното и запазва предишните 10.
Проверка на повикванията: натиснете „NEXT” и „SEL” за да разгледате последните 10
повиквания.
Отмяна на повикванията: натиснете „ENT” за да откажете повикване или „Cancel” на предавателя.
Зареждане на батерията: Моля, изключете CSM-PGR6XX и тогава зареждайте!
Зареждайте, когато батерията е изтощена!
Моля, заредете го напълно при първоначална употреба!
6. Технически особености.
Работна мощност – 3.7V ( Li-ion батерия)
Работно напрежение: <15MA
Чувствителност: 85 dB
Честота: 433.92 MHz +/- 75k
Обхват: >50m
Размери: 65mm x 44mm x 19mm
За допълнителна помощ и сервиз: 028164926 сервиз Комел Софт
При дефект моля да бъдат изпратени на адрес:
1517 София, ул. "Златоструй" 18А
телефони: +359 2 8164910
Моля в пратката да напишете
- какви са проблемите
- адрес, име и телефон за обратна доставка
- Име на фирма за фактура
Последно обновяване: 08.05.2019 г.
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