
 

 Пейджер – Часи офіціанта RECS R-800 USA 

 

Інструкція користувача 

 

 

Технічні характеристики: 
 

Розмір пейджера 54*45*18 мм (без ремінця) 

Робоча частота 433.92MHz 

Кількість зареєстрований номерів: 500 кнопок виклику персоналу 

Показ номерів на екрані: можливість показу викликаючого номера в один, два ряди. 

 

Реєстрація кнопок виклику на пейджері (F1) 

 

1. Натисніть і утримуйте 3 сек. кнопку FUN. 

2. З'явиться меню F1. 
3. Натисніть ENT на екрані відобразиться [001], утримайте кнопку FUN, щоб обрати 

потрібний вам номер (0-9), або букви (A a C c E F g H I L M n o P r T V W ). 

4. Натисніть на кнопку виклику персоналу, при цьому пейджер повинен відреагувати 

(сигнал або вібрація, номер на екрані замигає і відреагує звуковим сигналом). 

5. Для кожної кнопки, яку хочете зареєструвати виконайте пункт 3. 

6. Натисніть і утримуйте 2 сек. кнопку FUN для повернення в режим очікування. 

 

Функція «Налаштування дати і часу » (F2) 

 

1. Натисніть і утримуйте 3 сек. кнопку FUN (на екрані відобразиться F1). 

2. Натисніть ще раз FUN і оберіть F2. 

3. Натисніть ENT на екрані висвітиться дата і час. 

4. Натисніть FUN для вибору місяця і дня - верхній рядок; годин, хвилин- нижній ряок. 

Натисніть ENT для регулювання часу, FUN слугує для переміщення курсора. 

5. Натисніть і утримуйте 2 сек. кнопку FUN для повернення в режим очікування. 

 

Регулювання вібрації/ дзвінка (F3) 
 

1. Натисніть і утримуйте 3 сек. кнопку FUN (на екрані відобразиться F1). 

2. Натискаючи FUN, перейдіть в режим F3. 
3. Натисніть кнопку ENT. За умовчуванням на екрані висвітиться 01 (режим вібрації), 

номер: 001-005 – тривалість вібрації в секундах. 00 (режим без звуку та вібрації), 11 
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звуковий режим та вібрація) За допомогою FUN оберіть потрібний вам номер, потім 
утримуючи ENT оберіть потрібний режим, або тривалість вібросигналу в секундах. 

4. Натисніть і утримуйте 2 сек. кнопку FUN для виходу. 

 

Видалення з пам'яті кнопки виклику (F4) 

 

1. Натисніть і утримуйте 3 сек. кнопку FUN (на екрані відобразиться F1). 
2. Натисніть FUN оберіть F4. 

3. Натисніть ENT, на екранi висвітиться номер [01/001/0001/00001]. 

4. Натисніть FUN, щоб обрати номер, який потрібно видалити. Утримуйте ENT 3 сек., 
номер видалиться з пам'яті, пейджер відреагує звуковим сигналом. (Якщо номер не 

був зареєстрованим звукового сигналу не буде) 

5. Натисніть і утримуйте 2 сек. кнопку FUN. 
 

Повернення пейджера до заводських налаштувань (F5) 

 

1. Натисніть і утримуйте 3 сек. кнопку FUN (на екрані відобразиться F1). 

2. Утримайте FUN оберіть F5. 
3. Натисніть ENT. На екрані відобразяться всі запрограмовані номери. 

4. Утримуюючи кнопку ENT всі зареєстровані видаляться, пейджер відреагує 
звуковим сигналом. 

5. Натисніть і утримуйте 2 сек. Кнопку FUN для повернення в режим очікування. 

 

 Блокування та розблокування пейджера: 
 

1. Натисніть і утримайте FUN і ENT водночас. На екрані пейджера висвітиться [000] 

2. Натискаючи FUN і ENT переміщаючи курсор для вибору номера, встановіть 

номер 801, потім утримайте ENT пейджер буде заблокований (відповідно не 

буде можливості випадково видалити чи встановити вже раніше  

зареєстровані номери). Після блокування, пейджер відреагує звуковим 

сигналом. 

3. Натисніть і утримуйте 2 сек. Кнопку FUN для повернення в режим очікування. 

4. Якщо вам потрібно розблокувати пейджер виконайте перший крок 

натискаючи і утримуючи FUN і ENT водночас та встановіть номер 800 для 

підтвердження затисніть ENT. 

5. Натисніть і утримуйте 2 сек. Кнопку FUN для повернення в режим очікування. 
 

 Програмування пейджера R-800 з багатофункціональними кнопками 
 
 

Для початку програмування багатофункціональної кнопки потрібно перевести пейджер в 
інший режим роботи. 

 

1. Натисніть одночасно і утримуйте кнопки FUN і ENT до появи на екрані 000. 
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2. Встановіть на екрані 802. 

3. Натисніть і утримуйте ENT - на екрані висвітиться 0. 

4. Натисніть коротко ENT, щоб поміняти значення на "1". Натисніть і утримуйте ENT 
для збереження режиму і виходу в режим очікування. 

 

Тепер програмуємо багатофункціональну кнопку в пейджер. 

 

1. Натисніть і утримуйте FUN до появи на екрані F1. 

2. Натисніть ENT, встановіть на екрані пейджера номер кнопки. 

3. На кнопці виклику по черзі натисніть на всі кнопки підряд. При цьому при 
натисканні на кожну кнопку - номер на екрані пейджера буде збільшуватися на 1. 

4. Після натискання всіх кнопок на багатофункціональної кнопці виклику - натисніть і 
утримуйте FUN для виходу з режиму програмування. 

 


