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Imagine

FISA TEHNCIA

∙∙ Numar statii de apel
99
∙∙ Tip ecran		
LED, 2 caractere alfanumerice
∙∙ Istoric apeluri		
20
∙∙ Apeluri afisate simultan 1
∙∙ Programare		 taste
∙∙ Alerte			volum reglabil
∙∙ Putere audio		
2W
∙∙ Grad de protectie IP
IP33
∙∙ Frecventa		 433Mhz
∙∙ Sensibilitate		
110db
∙∙ Material		 ABS
∙∙ Tensiune de alimentare 12Vcc
∙∙ Consum 		
20mA
∙∙ Temperatura		
-100C ~ +550C
∙∙ Dimensiuni		
248(L) x 163(H) x 23(A)mm

Vedere din fata

⑨

FU N

SE L

NEXT

Y-99P este un receptor de apel wireless cu doi digiti ce permite inrolarea a 99 de statii de apelare (cu 1 sau 3 butoane).
Acesta este capabil sa salveze 20 de apeluri si sa le deruleze
in ordine succesiva.
Apelurile pot fi anulate fie de pe statia de apelare sau direct
de pe receptor.
LED-urile luminoase permit citirea numarului afisat pe ecran
de la o distanta de aproximativ 40 de metri in spatii inchise.
Pentru a facilita indentificarea tipului de serviciu solicitat,
indicatorii luminosi sunt diferiti pentru serviciile CALL & BILL.
Volumul ajustabil poate fi reglat.

Vedere din spate
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① Difuzor

② FUN :Buton functii

③ SEL : Selectare digit

④ NEXT: Ajustare digit

⑤ EN T:Confirm are

⑥ Ajustare volum

⑦ Alimentare

⑧ Ante na

⑨ Iesire audio

F1 - salvare transmitator
F2 - stergere transmitator
F3 - timp derulare succesiva (de la 0 la 20 de secunde, setare
initiala 5 secunde)
F8 - timp afisare (de la 0 la 60 de secunde, setare initiala 20
secunde)
F9 - resetare la valorile din fabrica

Programare
Pornire: la pornire, afisajul va arata “00-99” dupa care va trece in statusul de repaus “--”.
F1 - Salvare transmitator
(pot fi inrolate maxim 99 de transmitatoare)
1. Apasati butonul FUN, iar ecranul va afisa F1.
2. Apasati butonul ENT, iar ecranul va afisa 01.
3. Apasati SEL si NEXT pentru a alege numarul transmitatorului.
4. Apasati butonul de pe transmitator timp de 2 secunde, dupa care receptorul
va afisa urmatorul numar de transmitator care poate fi inrolat.
NOTA:
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Schema

Setari rapide

Descriere
Y-99P
Afisaj apel wireless

Caracteristici

a. cand pe afisaj apare “E3”, inseamna ca nu mai pot fi inrolate alte transmitatoare.
b. cand pe afisaj apare “E1”, inseamna ca transmitatorul a fost deja inrolat.

Alte instructiuni

YLI
A.:
T.:
W.:

ETERNIT ACCES srl
HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
+40 264 484989
www.yli.ro

F2 - Stergere transmitator
1.Selectati F2, apasati ENT, iar ecranul va afisa 01.
2. Apasati SEL si NEXT pentru a alege numarul transmitatorului pe care doriti sa il
stergeti.
3. Apasati ENT iar receptorul va emite un sunet “DI” pentru a indica faptul ca
transmitatorul a fost sters si va afisa urmatorul numarul disponibil pentru stergere.

1. Y-99P poate memora maxim 20 de apeluri.
2. Apelul poate fi anulat de pe statiile de apel cu 3 butoane, apasand tasta ENT pe
receptor sau din cadrul functiei F8.
3. Serviciile CALL & BILL sunt indicate in mod diferit pe display. Cand este solicitat
un chelner “CALL” , numarul afisat va palpai, iar cand este solicitata nota de plata “BILL” ,
numarul va fi afisat normal, fara palpaire.
4. Volumul ajustabil se poate regla cu ajutorul butonului de pe lateralul receptorului.

NOTA: pentru a sterge toate transmitatoarele selectati numarul 00.
4. Apasati tasta FUN pentru a iesi din meniul de setari.
F3 - Timp derulare succesiva (0-20s)
1. Selectati F3, apasati ENT si va fi afisat timpul curent pentru derulare succesiva.
Setarea initiala este de 5 secunde, ceea ce inseamna ca derularea succesiva se face la
intervale de 5 secunde.
2. Apasati SEL si NEXT pentru a ajusta numerele de la 00 la 20. De exemplu, daca
setati 20, numerele vor fi derulate succesiv la intervale de 20 secunde.
NOTA: pentru ca numerele sa fie afisate o singura data si sa nu se deruleze succesiv,
trebuie setata valoarea “00”.

F8 - Timp afisare numar
1. Selectati F8, apasati tasta ENT si va fi afisat timpul pentru afisare numar. Setarea
initiala este 20, ceea ce inseamna ca numarul va disparea de pe display dupa 20 de
secunde.
2. Apasati SEL si NEXT pentru a ajusta numarul de secunde dorit.
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3. Apasati ENT pentru a salva, iar receptorul va emite un sunet “DI” pentru a indica
faptul ca setarea s-a efectuat cu succes.
4. Apasati FUN pentru a iesi.
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NOTA: pentru ca numerele sa nu dispara automat de pe ecran si sa fie nevoie sa fie anulate
manual, trebuie setata valoarea “00”.
3. Apasati ENT pentru a salva, iar receptorul va emite un sunet “DI” pentru a indica
faptul ca setarea s-a efectuat cu succes.
4. Apasati FUN pentru a iesi.
F9 - Resetare la valorile din fabrica
1. Selectati F9, apasati tasta ENT si va fi afisata valoarea 01.
2. Apasati SEL si NEXT pentru a seta valoarea 00.
3. Apasati tasta ENT, va fi afisat “00-99” si receptorul va emite un sunet “DI” pentru
a indica faptul ca resetarea s-a efectuat cu succes.
4. Apasati FUN pentru a iesi.

Observatii
EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

