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LTK1400A
Transmissor de Frequência Série Alpha

Ligando o Transmissor de Frequencia

Conectar Antena, Mini teclado e Fonte de
Alimentação  (110/220) conforme ilustrado
ao lado, e o Transmissor estará pronto
para operação.

1 - Na tela inicial do Transmissor será solicitado o número do Pager como:
ENTER NUMBER PAGER - O usuário deverá digitar o numero individual
como por exemplo 42 e em seguida pressionar a tecla ENTER.

Realizando Chamados

2 - Na tela seguinte do Transmissor será solicitado a Mensagem que será enviada
para o Pager como: ENTER MESSAGE - O usuário deverá digitar o texto que
deseja direcionar ao responsável do Pager e em seguida pressionar ENTER.

Mensagem
ENVIADA



HS109A
Receptor de Radiochamada Alfanumérico

Tela Principal

Clipe de Cinto

1 - Função para cima

2 - Função para baixo

3 - Navegação de opções e confirmação

4 - Liga Receptor,
     Pressionar por 5 segundos

1 - Tela Principal
Nesta tela são informado os seguintes dados:
- Nome do Pager (Programável no ato da aquisição em laboratório técnico)
- Data (Ajustável)
- Hora (Ajustável)
- Nivel de carga da Bateria (Recarregável AAA - Ni-MH)
  não utilizar bateria ou pilha comum que podem danificar o receptor.

2 - Configurações básicas do Pager
Pressionando o , o usuário terá acesso as opções de configurações do Receptor, navegando com as setas 1,2
confirmando a opção desejada com botão 3 ou cancelando com botão 4.

Opções de Configurações

botão 3

A C E

B D F G

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO RECEPTOR



HS109A
Receptor Alfanumérico

A CHOOSE ALERT - Alterar tipo de toque
Há 10 opções de toques que pode ser alterado pelo usuário
Usuário navega nas opções com botões 1 e 2, selecionando e confirmando com botão 3
Feito a confirmação, basta pressionar botão 4 para sair da tela.

SET TIME AND ALARM - Ajuste de Data, Horário e Despertador
Usuário navega nos campos para ajustes de Data e Horários com botões 1 e 2, alterando o dia, mes, ano, horas
e minutos com o botão 3, e para confirmar e sair pressione o botão 4.

WORKING HOURS - Ajuste horário para recepção de mensagens silencioasas
O usuário pode configurar seu receptor em um período desejado para recepção de mensagens sem que
seja disparado os alertas sonoro e vibratório com botões 1 e 2, alterando o horário do periodo, confirmando
com botão 3, e para sair pressionar botão 4.

B

C

ZOOM - Ajuste do tamanho da fonte do Texto na Tela
O usuário pode alterar o tamanho da fonte, sendo elas 3 opções, basta entrar na opção ZOOM e confirmar
e sair com Botão 3.

ALERT MODE - Alterar tipo de alerta
Há 04 opções de alertas que pode ser alterado pelo usuário
Usuário navega nas opções com botões 1 e 2, selecionando e confirmando com botão 3
Feito a confirmação, basta pressionar botão 4 para sair da tela.

E

D

TURN PAGE OFF - Desligando Pager
Opção para desligar o pager manual, mantendo o nivel da bateria e configurações
Usuário navega nas opções com botões 1 e 2, selecionando e confirmando com botão 3

F

STOPWATCH - Cronômetro
Usuário necessitando de um cronômetro, Selecionando a opções com botão 3, ativando com o Botão 1 e
desativando com botão 2, para sair basta pressionar botão 3.

G

CONFIGURAÇÕES DO RECEPTOR



HS109A
Receptor Alfanumérico

LEITURA, , DELETE E BLOQUEIO DE MENSAGENS RECEBIDAS

Cada mensagem recebida pode conter aproximadamente 80 caracteres
As mensagens são apresentadas conforme imagem ao lado.
O Receptor pode armazenar até 20 mensagens, sendo eliminadas
as mais antigas de forma automática caso chegue ao seu limite de
armazenagem,

Caso o usuário não abra a mensagem logo que recebe-la, será apresentado
o icone piscando ao lado, informando que há uma mensagem não lida. Caso
tenham mais mensagens, o ícone que estiver estático, indica que já foi lida.

Para abrir a mensagem, basta precionar o botão 4 e navegar nas mensagens
com botões 1 e 2.

Para deletar as mensagens manualmente, é possível deletar
individualmente ou todas, conforme imagem.

Para deletar, basta estar com a mensagem aberta na tela
e pressionar o Botão 3, aparecendo as opções

 = A mensagem aberta (individual) ou
 = Deletar todas as mensagens.

Escolha a opção desejada precionando o botão 3
sendo perguntando para confirmar o cancelamento
pressionando novamente o botão 3.

O Receptor já deletará as mensagens lidas.

DELETE MESSAGE
DELETE ALL MESSAGE

DESEJAMOS UM BOM TRABALHO.
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