
Ръководство на потребителя за повторител-усилвател Y-Q5-P 

за“пейджинг за гости- тип Y-P301” и за “безжична система за 

повикване тип Y-650,Y-A1-4,W920-S2 и др.” 

 
 

1. Въвеждане на настройката: Когато рипитърът(повторителя) е в състояние на 
готовност, натиснете бутона “FUNC”, след което устройството ще покаже “F01” с 

мигаща последна цифра"1". Натиснете бутона “ADJUST”, за да изберете желаното число 

(функция) от 1 до 9, след това натиснете бутона „CONFIRM“, за да въведете съответен 

функционален интерфейс. 

2. Излизане от настройката: Когато рипитърът е в интерфейса за настройка, 
натиснете “FUNC”, за да се върнете назад. 

 

Функции: 

F01 - Превключване между два режима на повторно предаване (усилване): 
(1)По подразбиране ретранслаторът усилва сигнала само за предавателите (бутони или 

клавиатури) които са били съхранени в повторителя. 

(2) Ретранслаторът усилва сигнала за всички предаватели, които са в обхвата на 

неговия сигнал, при условие, че има само един повторител в същия сайт. 

F02 - Режим на предаване на сигнал: 
(1)По подразбиране ретранслаторът предава сигнала от бутона за повикване към 

приемника, който се използва за “безжичната система за повикване”. 

(2) Ретранслаторът предава сигнала от предавателя към пейджъра, който се използва 

за системата за “пейджинг за гости”. 

F03 – Съхраняване на предавателите: 
Въведете „F01“ чрез натискане на клавиш „FUNC“. След това преместете номера на “F03” 

с клавиша “ADJUST”. Чрез натискане на бутон „CONFIRM“, на екрана ще има „F03 0001“. 

Задайте номер за предавателя чрез регулиране на “DIGIT SELECT” и бутон „ADJUST” 

отделно.Натиснете бутона „CONFIRM“ след въвеждане на номераза финализиране. На 

екрана ще се покаже “--------”. Тогава натиснете произволен клавиш на целевия 

предавател(бутона,клавиатурата), докато на екрана се появи 6-цифрен номер вграденв 

предавателя. С натискане на „CONFIRM“ бутон , на екрана ще се покаже „good“, което 

сигнализира, че записването е завършено. 

F04 - Изтриване на предаватели: 
Въведете „F01“ чрез натискане на клавиш „FUNC“. След това преместете номера на “F04” 

с клавиша “ADJUST”. Чрез натисканеБутон „CONFIRM“, на екрана ще има „F04 0001“. 

Задайте номер за целевия предавател чрез регулиране на “DIGIT SELECT” 

_ и бутон “ADJUST” отделно. Натиснете бутона „CONFIRM“ след въвеждане на номера за 

финализиране. Екранът ще покаже „good“, което сигнализира, че изтриването е 

завършено. 

За да изтриете всички съхранени предаватели наведнъж, настройте “F04 0001” до “F04 

0000” с “ADJUST” и натиснете клавиша “CONFIRM”, за да изпълнете командата. (Бъдете 

внимателни, когато изпълнявате тази операция) 

F09 - Възстановяване на фабричните настройки: 
Въведете „F01“ чрез натискане на клавиш „FUNC“. След това настройте на “F09” с 

клавиша “ADJUST”. Чрез натискане бутон „CONFIRM“, на екрана ще има „FO9 0001“.След 

това настройте “F09 0001” до “F09 0000” с “ADJUST” и натиснете “CONFIRM” за 

изпълнение на командата. 

 

 

Забележки: 

1) Не е необходимо да се съхраняват предаватели, ако опция 2 е избрана като режим 

на повторно предаване. 

2) Системата за обратно пейджинг може да се приложи в случай, когато опция 2 е 

избрана като режим на препредаване на сигнала. 

 


