Gebruiksaanwijzing
numerieke pager
R T 660 UNICOM
Frequentie 433.925 Mhz - 512 BPS
Display
Lengte LCD 12 karakters
Geheugen 18 boodschappen
Verwittiging geheugen vol
Batterij low indicatie.

KEUZE OPROEPSIGNAAL : TOON OF TRIL
1. Druk op de Menu toets
tot “SET MODE” verschijnt.
2. Druk de Leestoets >.
3. Het scherm toont “AUDIO”.
4. Druk nogmaals op de Menu toets en herhaal dit tot
het scherm de juiste keuze toont.
5. Druk de Leestoets > om uw keuze te bevestigen.
6. AUDIO = oproep via toon. SILENT = oproep via trilfunctie.
KEUZE “SOUND”
1. Druk de Menu toets tot het scherm “SET SOUND” toont.
2. Druk de Leestoets > om toegang te krijgen tot “SOUND 1”.
3. Met de Menu toets kan u verder scrollen in de
verschillende SOUND-voorstellen (Opgelet : SOUND 19 =
MUTE = geen geluid bij ontvangst oproep).
4. Bevestig uw keuze met de Leestoets >.

Display-aanduidingen
Antenne - out of range
Audio ingesteld
Triller ingesteld
Melodie ingesteld
Alarm ingesteld
Automatische on/off
Batterij “LOW” indicatie
Beveiligde boodschap
Wissen boodschappen
Herhaalde boodschap
Geheugen vol
Vervolg boodschap volgende pagina

INSTELLING “KLOK”
1. Druk de Menu toets tot het scherm “SET TIME” toont.
2. Druk de Leestoets > om ingave menu tijd te verkrijgen.
Het scherm toon : 0:00 A 1 - 1.
3. Met de Menu toets kan de tijd en daarna de datum
ingesteld worden. Elke ingave wordt bevestigd met de
Leestoets >.
4. Het jaar staat onderaan rechts. Dit kan eveneens met de
Menu toets ingesteld worden en bevestigd met de leestoets.
Opgelet : Geef enkel “2” in voor het jaar 2002.

FUNCTIE TOETSEN
Escape/Backlight toets
Menu toets
Leestoets >
PLAATSEN VAN DE BATTERIJ :
De pager gebruikt één AAA batterij. Plaats de batterij in
het compartiment (!! Let op de juiste polariteit + -)
PAGER AANZETTEN :
Druk gedurende 3 seconden Escape toets
CONSULTEREN VAN DE BOODSCHAPPEN :
1. Druk de Leestoets > en druk nogmaals om de volgende
boodschappen te consulteren.
2. Bij meerdere ongelezen boodschappen toont het scherm
bijv. “2 Pages” + links onderaan het scherm staat het
totaal van de oproepen.
3. “MEMORY FULL” betekent dat het geheugen reeds 12
boodschappen bevat. Alle nieuwe boodschappen
overschrijven de oude.
VERWIJDEREN VAN DE BOODSCHAPPEN :
1. Druk de Menu-toets tot het scherm “DELETE ALL” toont.
2. Bevestig de annulatie met de Leestoets >
PAGER AFZETTEN
De Escape toets
en Menu toets
tot het scherm “OFF” toont.

gelijktijdig inhouden

FUNCTIE-MENU
Toegang via de Menu toets
U kan het volledige menu overlopen met de Menu toets .
De Escape toets
heeft hier een REWIND-functie om
rugwaarts door het menu te scrollen.
Met de Leestoets > kan een functie aan- of uitgezet worden.
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