Gebruikers handleiding

Mercurius

P2000 alarmontvanger
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Functie toetsen:

Functie toets:
- Display functie menu
- Aanpassen tijd datum
locatie
- Activeren functie mode

Selectie toets:
- Cursor verplaatsen
- ??

Lees toets:
- Bericht lezen
- Verlichting activeren
- Ontvanger aanzetten
- Activering toets menu
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Opties en functies:
-

4 Regelig
Volledig P2000 geschikt
Automatische berichtweergave en verlichting bij alarmering
Geheugen voor 16 berichten
Extra geheugen om speciale berichten in op te slaan
Geeft datum en tijd van de melding
16 Capcodes
Hand programmeerbaar
Ongelezen berichten indicator
Zoom functie voor extra grote letters
Batterij: 1 x aaa
Trillen en Piepen gelijk (optie)
12/24 uurs tijds notatie
Automatisch aan/uit functie
Wekker functie (5 verschillende)
- Text scroll functie

- Batterij indicatie
- Ontvangst indicator
- Verschillende alarm mogelijkheden zoals: 4 verschillende piep, tril, trillen daarna piep, 8 melodieën alarm,
volledig stil
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Het scherm:

ONTVANGER STATUSSYMBOLEN

BERICHTEN STATUSSYMBOLEN

STATUSSYMBOLEN
Terug uit menu
Alarm zetten
Ontvanger uitzetten

Stand-by

Bericht in geheugen

Melodie alarm

Geselecteerd bericht

Piep alarm

Bericht op slot

Auto sleep instellen

Auto Sleep

Geselecteerd bericht op slot

Wekker zetten

Wekker

Persoonlijk bericht

Tekst Scroll
Batterij capaciteit

Geselecteerd persoonlijk bericht

Tijd instellen
Tekst scroll instellen

Buiten bereik
Fout in melding
Duplicaat melding

Geheugen vol locatie
Geheugen vol locatie geselecteerd

Zoom functie
Bericht op slop zetten
Bericht verwijderen
Alle berichten verwijderen
Bericht verplaatsen naar
persoonlijk geheugen
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Ontvangen en lezen van de meldingen:
-

Bij een alarmering komt de melding automatisch in het
scherm staan waarbij het licht ook automatisch aan gaat.
Hierbij wordt tevens de tijd, datum en het code nummer
vermeld. (bij groepsoproepen wordt een [H] vermeld)

-

symbool geeft aan dat je de betreffende
Een knipperend
melding niet gelezen hebt.
Druk een maal op
om een preview van deze melding te
tonen. Met
kun je door de meldingen bladeren.
Om vervolgens de volledige melding weer te geven druk op:
.
Wanneer auto-scroll is geactiveerd komt de melding
automatisch door het scherm, regel voor regel.

-
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Een bericht op slot zetten:
-

Druk op

om het gewenste bericht te selecteren (

).

-

Druk vervolgens op
Druk een maal op
selecteren.

-

Druk op

-

geeft aan dat het bericht op slot staat en niet verwijdert
kan worden.

om in het menu te komen.
om de functie “message lock” te

om het bericht op slot te zetten.
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Een bericht van slot halen:

-

Druk op

om het gewenste bericht te selecteren (

-

Druk vervolgens op
Druk een maal op
selecteren.

-

Druk op

).

om in het menu te komen.
om de functie “message unlock” te

om het bericht van slot te halen.
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Berichten verwijderen:
-

Druk op
(

om het te verwijderen bericht te selecteren

).

-

en tweemaal op
Druk vervolgens op
“message delete” te selecteren.

functie

-

Druk op
om deze functie te activeren.
De ontvanger vraagt vervolgens “message delete ?”, met
kun je dit bevestigen en vervolgens is het bericht
verwijdert.
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Alle berichten verwijderen:
-

Druk op
Druk op
selecteren.

om in het menu te komen.
om de functie “delete all” te

-

Druk op
om deze functie te activeren.
De ontvanger vraagt vervolgens “delete all ?”, met
kun je dit bevestigen. Alle geopende en
ongesloten worden verwijdert.
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Berichten verplaatsen naar persoonlijk geheugen:
-

Druk op

om het te verwijderen bericht te selecteren

-

(
).
Druk op

om het bericht weer te geven.

-

Druk vervolgens op
om in het berichten menu te
komen.
Met
knop selecteer je de functie “move to memo” .

-

Met de

kun je de functie activeren zodat het bericht

verplaatst wordt naar het persoonlijk geheugen (

).
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Het alarm instellen:
-

Druk op
Ga met

om in het menu te komen.
om de functie “set alert” te selecteren.

-

Druk op

om deze functie te activeren.

-

Met

-

piep,
melodie,
trillen,
volledig stil).
Ga met
naar het gewenste geluid.
Druk op
om de instelling te activeren.

kun je het gewenste alarm type selecteren (
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Het alarm instellen (2):

-

Het
symbool is weergegeven wanneer de
ontvanger in geluidsmode staat.

-

Het
symbool is niet weergegeven wanneer de
ontvanger op trillen of alarm uit staat.
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De ontvanger uitzetten:
-

Druk op
Ga met

-

Druk op
om de functie te activeren.
Vervolgens vraagt te ontvanger: “pager off?”, je kunt dit met
bevestigen.
Als de ontvanger af staat is het scherm volledig leeg.
Met
kun je de ontvanger weer aanzetten.

-

om in het menu te komen.
om de functie “pager off” te selecteren.
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Sleep mode:
-

Druk op
Ga met
selecteren.

-

Selecteer met

-

gewenste tijden aan of uit ( of ) moet staan.
Met
kun je dan de cursor verplaatsen naar

-

de tijden welke je met
kunt wijzigen.
Bevestig wanneer alles is ingevoerd met

-

geeft aan dat auto sleep is geactiveerd.
Wanneer de ontvanger is sleep mode is
staat

om in het menu te komen.
om de functie “auto sleep set” te
of de ontvanger tussen de

.

in het scherm.
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De wekker zetten (5 verschillende):
-

Druk op
Ga met

-

Vervolgens kun je met
de instellingen wijzigen en
met
de cursor verplaatsen.
om de instelling te activeren.
Druk op

-

om in het menu te komen.
om de functie “set alarm” te selecteren.
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Tijd en datum instellen:
-

Druk op
Ga met

-

Vervolgens kun je met
de instellingen wijzigen en met
de cursor verplaatsen (uren-minuten-am/pm/24hdag-maand-jaar).
om de instelling te activeren.
Druk op

-

om in het menu te komen.
om de functie “time set” te selecteren.
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Tekst scroll instellen:
-

Druk op
Ga met

om in het menu te komen.
om de functie “set scroll” te selecteren.

-

Druk op

om tekst scroll automatisch te selecteren.

-

Druk op
selecteren.

om de snelheid van de tekst scroll te

1.
2.
3.
4.

langzaam
normaal
snel
uit
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Tekst scroll instellen (2):
-

Druk op
om de instellingen te activeren.
Wanneer tekst scroll is geactiveerd staat het volgende
symbool in het scherm:

.
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Instellen van de zoom functie:
-

Druk op
Ga met
selecteren.

om in het menu te komen.
om de functie “zoom in” te

-

Wanneer “zoom in” (

) wordt geselecteerd

( ) worden de letters tweemaal groter en
kunnen er maar twee regels op het scherm.
-

Wanneer “zoom out” (

) wordt geselecteerd

( ) worden de letters normaal en kunnen er vier
regels op het scherm.
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Lezen van persoonlijke berichten:
-

Verplaats de lees cursor met
totdat
geselecteerd
is.
om de persoonlijke berichten te lezen.
Druk op
Als er
voor de melding staat betreft het een
persoonlijk opgeslagen melding.
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Lezen van berichten uit de prullenbak:
-

Verplaats de lees cursor met

-

geselecteerd is.
Druk op
om de prullenbak berichten te lezen.

-

totdat

Als er
voor de melding staat betreft het een in de
prullenbak opgeslagen melding.
Een melding komt in de prullenbak terecht wanneer
het gewone geheugen vol is.
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Achtergrond verlichting : Door de leesknop (

) ingedrukt te houden gaat de achtergrond verlichting branden.

Duplicaat detectie: Als een bericht voor de
tweede keer ontvangen wordt geeft de ontvanger dit weer met
.

Fout detectie: Als er een fout wordt gedetecteerd
in het bericht wordt dit aangegeven met het volgende symbool
voor het bericht

.

Batterij meter: Aan de batterij meter, rechts in het
midden, kan de conditie van de batterij afgelezen worden.
1.

vol

2.

half vol

3.

bijna leeg
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