БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА

'АЛО, КЕЛНЕР'
ЗА ПОВИКВАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ ЗА ЗАВЕДЕНИЯ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Предназначена е за заведения за обществено хранене. На избрано от управителя
място на (или до) всяка маса, се поставя безжичен Бутон за повикване.
Вместо да подвикват,щракат с пръсти,ръкомахат и т.н., за да привлекат
вниманието на сервитьора, клиентите просто натискат Бутона за повикване.
Обхватът на Бутоните за повикване е около 50м отстояние от Таблото-приемник
(възможни са вариации в зависимост от терена и типа застрояване).
Състои се от:

1. Табло-приемник за повиквания от до 16 броя маси – 1бр.
2. Безжичен Бутон за повикване – таблото приемник поддържа до 16 броя
безжични бутони

3. Адаптер 220V/12V посредством който се захранва Таблото-приемник – 1бр.
Принцип на действие:
На подходящо място в заведението (например бара) се поставя Таблотоприемник. В горния край на лицевия панел са разположени светодиоди с
номерата на масите, а в долния край на таблото за всяка маса има бутонче със
същия номер.
Когато някой натисне Бутон за повикване, светва светодиода на съответната маса
и зазвучава тих звуков сигнал.
Ако служителят натисне бутончето за реакция със същия номер, светлинната и
звукова сигнализации спират.
Ако не бъде натиснато бутончето за реакция в рамките на около минута,
звуковият сигнал става по-интензивен. Звукът спира или след натискане на
бутончето или се преустановява сам след около минута.
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Технически данни
Брой радио-зони (брой маси)
Брой ДУ (брой Бутони за повикване)
Захранващо напрежение (адаптер 12V/400mA)
Консумация

До 16
До 16
= 12 V
Макс. 300 mA

Програмиране на Бутон за повикване
1. Натискате бутончето на левия страничен панел (най-големия отвор)
на таблото-приемник толкова пъти, колкото е номера на масата,
за която ще програмирате Бутон за повикване.
Индикации:
В режим програмиране червеният светодиод PRG на лицевия панел свети.
На лицевия панел на таблото-приемник светват последователно номерата
на масите в зависимост от това колко пъти е натиснато бутончето.
Когато стигнете до желаната маса (номерът й да свети), преминете към т.2
2. Натиснете за 2-3 секунди бутончето на Бутона за повикване,
който ще поставите на избрания номер маса
Индикации:
Свети светодиодът на Бутона за повикване (докато е натиснат)
Свети червения светодиод до бутончето за програмиране
Светва за кратко по-ярко светодиода на избраната маса
Бутонът за повикване е програмиран (присъединен към съответната маса)
Индикациите за това са:
Угасва светодиодът на избраната маса
Угасва светодиода до бутончето за програмиране
Ако искате да продължите да 'присъединявате' бутони, се върнете към т.1
Изтриване на Бутони за повикване
Изтриват се едновременно всички Бутони за повикване , след което трябва да се
програмират тези, с които ще се работи.
1. Натискате продължително бутончето на левия страничен панел
(най-големия отвор) на таблото-приемник
Индикации:
Червеният светодиод до бутончето за програмиране светва
Държите натиснато докато червения светодиод угасне
Системата остава в режим “Програмиране на Бутони” следващите
десетина секунди (свети маса 1)

