Handleiding

Multiknop Kelner
Oproepsysteem
lader voor dat u de batterij verwijdert.
Controleer het modelnummer van u lader
voordat u deze bij het apparaat gebruikt.

Belangrijke functies van het horloge tijdens
het gebruik:

1.	Oproepen

1.		 Voor uw veiligheid
Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen van
de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.
Lees de volledige gebruikershandleiding
voor meer informatie.
SCHAKEL HET APPARAAT
ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS.
Schakel het apparaat
niet in als het gevaar zou
kunnen opleveren.

WAARSCHUWING:
Gebruik alleen laders die door
VeDoSign zijn goedgekeurd.
Het gebruik van andere types
kan garantie doen vervallen en gevaarlijk
zijn. Trek altijd aan de stekker als u de toebehoren losmaakt en nooit aan het snoer.

2.		Horloge (Y-630)

Het horloge heeft vier knoppen:
• Ent(er)
• Fun(ction)
• Move
• Sel(ect)

1		Opladen horloge:
Zet het horloge uit voordat
u de lader aansluit.

Wanneer er een oproep binnenkomt ziet
u het tafelnummer in beeld verschijnen.
Naast het tafelnummer verschijnt een
afbeelding die past bij de behoefte van
de gast. De gast kan met de tafelunit
vragen om bediening of om de rekening.

2.	Scrollen tussen meerdere
oproepen
Met de Move en Sel knoppen kunt u
tussen meerdere oproepen scrollen.
Met de Move knop gaat u naar de oude
oproepen. Met de Sel knop gaat u naar
de nieuwe oproepen. Haal voordeel uit
het systeem door te kijken of er meerdere dezelfde oproepen zijn ontvangen.

3.	Oproep(en) verwijderen
GEBRUIK HET APPARAAT
VERSTANDIG.
Gebruik het apparaat alleen in
de normale positie zoals in de
productdocumentatie wordt uitgelegd.

2		Aanzetten horloge:
Het horloge kan worden aangezet
door de Fun toets enkele seconden
in te houden.

3		Uitzetten horloge:
DESKUNDIG ONDERHOUD.
Dit product mag alleen door
deskundigen worden onderhouden of gerepareerd.
TOEBEHOREN EN BATTERIJEN
Gebruik alleen goedgekeurde
toebehoren en batterijen.
Sluit geen incompatibele
producten aan.
Uitbreidingen, batterijen en oplader.
Schakel horloge altijd uit en ontkoppel de

Ga in het functie menu naar F7
en druk 2 maal op de knop Ent.

Er zijn 2 manieren om oproepen
te verwijderen:
		
•	Met de tafelunit:
Druk op de cancel knop.
		
•	Met het horloge:
Ga met de Move of Sel knop naar de
oproep en druk op de Ent knop.
Beschrijving van de verschillende functies
Het menu van het horloge bestaat uit 7
functies. Door 3 seconden op de toets Fun
te drukken komt u in het menu. Met de Sel
knop kunt u scrollen naar de gewenste functie. Als u bij de gewenste functie bent kunt u
op Ent drukken om hierin aanpassingen te
doen. Met de Fun toets kunt u een menu
verlaten.
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Handleiding
Multiknop Kelner Oproepsysteem
De functies zijn:

F5. A
 larm signaal instellen

F1.
F2.
F4.
F5.
F6.
F7.
F8.
F9.

Ga met de Sel knop naar F5. Daar heeft
u de keuze uit:
		 1. Geluidsignaal
		 2. Trilsignaal
		3. Geluidsignaal + trilsignaal

Programmeren
Tafelunits deleten
Tijd instellen
Alarmsignaal instellen
Scherm instellingen
Uitschakelen horloge
Knop instellingen
Terug naar fabrieksinstellingen

F1. 	Programmeren
Ga met de Sel knop naar F1 en
druk op Ent. Ga met de Sel en Move
knop naar het gewenste tafelnummer
en druk op Ent.
Druk op de bestel- of betaal knop op
de tafel unit die u wilt koppelen aan
dit nummer.
De horloge geeft 2 korte signalen en de
tafel unit is gekoppeld aan het horloge
onder het gewenste nummer.
Automatisch gaat het horloge naar het
daaropvolgende nummer en kunt u
eventueel het voorgaande herhalen.

F2. 	Tafelunits deleten
Ga met de Sel knop naar F2 en druk op
Ent. U kunt alle tafel units één voor één
verwijderen of allemaal tegelijk.
Ga met de Sel en Move knop naar het
nummer van de tafelunit die u wilt
verwijderen en druk op Ent.

Standaard staat het horloge ingesteld
op een trilsignaal. Ga met de Sel knop
naar het gewenste signaal en bevestig
deze met Ent.

F6. 	Scherm instellingen
U kunt kiezen om de afbeeldingen van
bedienen en betalen te vervangen door
A & B of te combineren met A & B.
		Ga met de Sel knop naar F6 en druk op
Ent. Daar heeft u de keuze uit:
		 1.	Afbeeldingen van bediening
en betalen
		 2. A & B
		 3.	Afbeeldingen van bediening
en betalen + A & B
		
		Ga met Sel knop naar de gewenste
scherminstelling en bevestig deze met
Ent.

F7. U
 itschakelen horloge
Ga met de Sel knop naar F7 en druk 2
maal op Ent.

F8.Knop instellingen
Wilt u alle tafel units tegelijkertijd verwijderen, ga dan met de Sel en Move
knop naar 0000 en druk op Ent.

F4. T ijd instellen
Ga met de Sel knop naar F4 en druk op
Ent. Stel met de Sel en Move knop de
juiste tijd in en bevestig deze met Ent.

F9. Terug gaan naar
fabrieksinstellingen
Ga met de Sel knop naar F9 en druk 2
maal op Ent om terug te gaan naar de
fabrieksinstellingen.
 e fabrieksinstellingen zijn:
D
		 • Geluidsignaal
		 • Afbeeldingen
		 • Knop instellingen 4

3.		 Tafel unit

1.	De tafel unit bestaat uit
3 knoppen:
		 1. B
 ill. Met deze knop kan uw gast
aangeven dat hij of zij de
rekening wil ontvangen.
		 2. Call. Met deze knop kan uw gast
vragen om de bediening.
		 3. Cancel. Met deze knop kan u, of uw
gast de oproep verwijderen uit het
horloge.

2.	Monteren:
Het is mogelijk om de tafel unit vast te
zetten op bijvoorbeeld de tafel. Onderaan de tafelunit zit een plaatje wat kan
worden los gemaakt van de tafel unit
met een smal voorwerp. Dit plaatje kan
worden vastgezet met lijm, schroeven of
tape. Met een simpele klik kan de tafelunit worden vastgezet, en door het
lipje te liften met een smal voorwerp
kan het weer worden losgekoppeld.

Met deze functie kunt u het horloge
instellen zodat het met andere typen
oproepsystemen kan werken.
Wilt u dat het horloge met het Horeca
Oproepsysteem werkt dan moet het horloge staan ingesteld op 4.

Voor vragen of assistentie
omtrent de installatie kunt
u contact opnemen.
Telefoon: 035 543 07 38
E-mail: info@vedosign.com
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