
Gebruik van het ''Restaurant Oproepsysteem'' ZJ-85

Oproep plaatsen:
Type het nummer van de op te roepen coaster in op de zender en druk op ''Enter'' (Afbreken? Druk op ''Cancel'')

De coaster zal worden opgeroepen en gedurende circa 1 minuut:
-- gaan de ledjes ''rondlopen''
-- wordt een oproepsignaal hoorbaar
-- trilt de coaster (vibra)
NB: Indien de coaster op het laadstation staat gaan de ledjes circa 5 sec lang rondlopen (zonder oproepsignaal of vibra).

De oproep op de coaster kan worden beëindigd door kort op de aan/uit-knop  aan de onderzijde te 
drukken. Of door ''Cancel'' op de zender.

Aan / Uit-schakelen
De coaster kan worden uitgeschakeld door de aan/uit-knop  aan de onderzijde even ingedrukt te houden.

Oproep-historie
Met de ▲ en ▼ toetsen op de zender kunt u de oproep-historie zien.

Instellen oproepsignaal:
Standaard gaan bij een oproep de ledjes rondlopen, is een oproepsignaal hoorbaar en tril de coaster.
U kunt dit als volgt naar wens instellen:
-- roep de coaster vanuit de zender op;
-- druk met een paperclip op ''Mode'' aan de onderzijde van de coaster. Elke keer dat u daar op drukt wordt 
de instelling gewijzigd in bijv. ledjes + vibra, etc.

Extra coasters / code instellen
Af fabriek wordt een oproepsysteem geleverd met voor-geprogrammeerde coasters.
Toevoegen van extra coasters is eenvoudig als volgt te doen:
-- druk kort met een paperclip op ''Set'' aan de onderzijde van de coaster
-- geef op de zender het gewenste oproepnummer in en druk op ''Enter''
Wanneer het nummer op de coaster verschijnt, is de toevoeging geslaagd.

Wijziging van een oproepnummer gaat op dezelfde wijze als toevoegen.
Wissen van het oproepnummer: druk ''langer'' (6 sec) op ''Set'' + aan/uit-knop  aan de onderzijde
    van de coaster. Zodra de coaster piept is hij gewist.

Opladen:
De coaster kan worden geladen op het laadstation of door rechtstreekse aansluiting van een micro-usb lader
(5 volt)  op de achterzijde van de coaster. 
De coasters zijn magnetisch en kunnen derhalve goed gestapeld worden (plaats de coaster niet op of bij magneetstrips)

Maximum aantallen:
1 Zender kan max 999 coasters oproepen; 1 Coaster kan alleen door 1 zender opgeroepen worden.

Personalisering:
Aan de bovenzijde van de coaster zit een ronde sticker met opschrift: ''When I shake/ring/flashing Please 
take me to the reception desk''. U kunt de coaster heel goed personaliseren door er een ''eigen'' sticker 
overheen plakken. De doorsnede van de sticker is 3,3 cm.

Voeding:
Zender: 5v DC 1A +)-
Coaster: 5v DC micro-usb


