Kort beskrivelse af funktioner i bordtastatur
System 3.800
Funktion

Aktion

Reaktion

Kald næste nummer

Tryk på “Next” tasten

Det næste nummer vises i nummerdisplayet, som
blinker samtidig med at en gong-gong lyd
udsendes.

Kald det same nummer igen

Tryk på “Recall” tasten

Nummerdisplayet viser det samme nummer igen.
Nummeret blinker samtidig med at en gong-gong
lyd udsendes.

Kald et vilkårligt nummer

Indtast det ønskede nummer og tryk på Nummerdisplayet viser det ønskede nummer.
Nummeret blinker samtidig med at en gong-gong
”Next” tasten
lyd udsendes..

Skift nummer på
Tryk på “F1” tasten. Indtast det nye
betjeningssted (skranke eller skranke/værelsesnummer og bekræft
værelse)
med “Next” tasten.
Tryk på “F2”, benyt det sidst kaldte
nummer eller indtast et ny og bekræft
Send et kø-nummer til en ny
med “NEXT” tasten. Vælg med
kø
piltasterne én af de 4 køer og bekræft
igen med “NEXT” tasten.

Det næste nummer vil blive vist med et nyt
skranke /værelses nummer

Kø-nummeret er sendt til den ønskede kø.

Slet det aktuelle nummer

Tryk to gange på “Clear” tasten

Det aktuelle nummer er slettet i
nummerdisplayet.

Slet alle display

Tryk én gang på “Clear” tasten
efterfulgt af “A” (“Shift” + “1”)

Alle display er slettet

Start alarm

Tryk to gange på “Alarm” tasten.

Hoved nummerdisplayet vil udsende en lys og vise
AL. Hvis nummerdisplayet også viser skranke /
værelsesnummer, vil dette nummer også vises

Stop alarm

Tryk og hold “Alarm” tasten nede indtil
alarmen standser

Alle display vil nu vise det aktuelle kø-nummer
igen.

Tænd /sluk for bordtastatur

Tryk på “On/Off” tasten

Det lille display i bordtastaturet slukkes / tændes.

Skift til anden kø

Tryk “MENU” -> Set call queue -> Vælg
kø (Queue) med piltasterne 4 og 6 ->
Next

Der trækkes nu numre fra den nye kø.

Skift, så alle kald tages fra
f.eks. kø 1

Tryk “MENU” -> Redirect call queue ->
Numre fra alle kø-er trækkes nu frem under kø 1
Vælg kø (Queue), som skal ændres med
tasterne 4 og 6 -> Vælg kø, der skal
ændres til med tast 4 og 6 -> Next

