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Resumo
O Sistema de paginação de convidados consiste em um transmissor com teclado numérico e vários
Pagers de convidado. É amplamente utilizado em restaurantes fast food, cafés, pizzarias e outros
lugares onde há muitos convidados esperando seus serviços. O sistema melhora a eficiência e o nível
de serviço, reduz os custos trabalhistas e melhora a imagem, evitando que o cliente fique aguardando
em uma longa fila.

Características
PORQUE USAR?
- Minimiza multidões na fila de espera
- Reduz o caos da equipe e melhora o ambiente.
- Notifica as pessoas mais rapidamente.
- Reduz o custo da equipe.
- Melhora a eficiência do trabalho.
- Aumenta a imagem do restaurante.
COMO USAR?
1) Os convidados chegam ao restaurante e fazem um pedido. O garçom da a cada convidado um
pager de convidado. Cada pager tem um número associado (de 1 até 999).
2) Quando uma ordem é lida, o garçom no balcão pressionará o número no transmissor.
3) O hospede correspondente obtém o sinal wireless pelo seu televisor que vibra, acende o LED e
apita, então ele vai até o balcão e retira sua comida.
4) Para melhor vida útil da bateria: Manter os pager fora do carregador quando os mesmos estiverem
carregados

Dados técnicos
Receptor
Tensão de funcionamento

DC3.7V (bacteria recarregável)

Tensão de carga

DC5V

Frequência de funcionamento

433.92MHz

Corrente em standby

10±5mA

Corrente em funcionamento

75±10mA (em vibração)

Sensividade de recebimento

-107±2dBm

Capacidade da bateria

360mAh

Decoder

Código de aprendizado (AM)

Dimensões

71*68*15mm
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Teclado de chamada
Tensão de funcionamento

DC5V/1A adaptador de energia

Frequência de funcionamento

433.92MHz

Corrente em standby

40±10mA

Corrente em funcionamento

200±30mA

Encoder

Código de aprendizado (AM)

Dimensões

153*113*53mm

Base de carregamento
Tensão de funcionamento

DC5V/4A adaptador de energia

Dimensões

90*90*19mm

Diagrama do teclado de chamada

Display
Antena

Receptor

Teclado

Número digital

Base de
carregamento

【 】 Pager up para procurar registros de chamada anteriores.
【 】 Pager down para procurar registros de chamada sucessores.
【 】 Salva o número de exibição atual
【 】 Retrocede o número de exibição atual
【 ENTER】Pressione 1~999 e【ENTER】para chamar.
【CANCEL】Pressione 1~999 e【CANCEL】para cancelar.
【MODE】Alterna o modo: Vibração / Buzzer / Vibração + Buzzer.
【SET】 Pressione para emparelhar, pressione por 6s para
desemparelhar.
【 】 Pressione por 2s para ligar/desligar.
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Botão receptor

Instruções de operação
1. Configurações do modo prompt
O modo prompt tem os modos Vibração / Buzzer / Vibração + Buzzer. Pressione o botão [MODE] e o
pager mostrará o modo de solicitação atual e escolherá o modo desejado.
2. Configurações de emparelhamento
Pressione o botão [Set], o LED do pager piscará, então pressione um número entre 1 e 999 + [ENTER]
no teclado do transmissor, se esse número for mostrado na tela do pager então o emparelhamento foi
feito com sucesso. O número pode ser alternado da mesma maneira.
3. Teste de funcionamento
Após emparelhar, pressione o número que deseja chamar e o LED do pager piscará ao mesmo tempo
que vibra e/ou produz o buzzer, dependendo da configuração.
Você pode pressionar o botão [Cancel] ou [ ] no pager para resetar.
4. Carregamento de bateria
Por favor, mantenha os pagers que não estão em uso na base do carregador.
Quando o pager emite um som e pisca o LED a cada Segundo, significa que precisa recarrega-lo.
Enquanto estiver carregando, o pager piscará o LED a cada segundo.
Quando o pager estiver totalmente carregado, o LED se manterá aceso.
Caso queira encontrar um pager entre os que estão carregando, chame o pager e ele piscará o LED.
5. Deletando / Desparelhando
Segure o botão [Set] por 6s até o LED ficar aceso, quando ouvir o buzzer chirrando, significa que o
desparelhamento foi bem sucedido.
6. Métodos de operação
Cada base de carregamento suporta 10 pagers no máximo.
Cada transmissor pode trabalhar com até 999 pagers.
Porém cada pager pode ser emparelhado com apenas um transmissor.

Problemas frequentes
Causa

Solução

Ao ligar a base de carregamento
a tela não acende.

Problema

Problema com o adaptador
de energia.

Troque o adaptador de energia.

A distância que o pager funciona
diminuiu bastante.

A tensão do receptor está
muito baixa

Recarregue o pager.

O receptor não recebe o sinal
transmitido

O emparelhamento não foi
realizado com sucesso.

Delete o pager e emparelhe
novamente.

Conteúdo da embalagem
Nome

Quantidade

Nome

Quantidade

Teclado transmissor

1 pc

Base de carregamento

1 pc

Pager receptor

10 pcs

Manual de usuário

1 pc

Adaptador de energia

2 pc

Cartão de garantia

1 pc
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GARANTIA
A AUTKOM concede a garantia contra eventuais defeitos de fabricação a este produto pelo
período de 12 meses a contar da data de venda e a emissão da respectiva Nota Fiscal.
Os produtos são submetidos a testes assistidos em nossa empresa antes do envio dos
equipamentos, garantindo um baixo índice de retorno por defeitos de fabricação, por isso durante
a vigência do prazo de garantia os equipamentos que se apresentarem defeituosos, deverão ser
remetidos à nossa empresa em São Paulo/SP, sendo que as despesas de remessa ou
transporte correm por responsabilidade do cliente, forneceremos gratuitamente reposição das
que apresentarem comprovado defeito de material.
Não estão incluídas em nossa garantia visitas aos locais de instalação.
Quando se tratar de defeitos que o cliente não saiba definir, recomenda-se despachá-las
integralmente e bem acondicionadas à nossa empresa para respectivo reparo. Os produtos
revendidos pela AUTKOM, terão suas garantias repassadas aos clientes conforme
especificadas pelos seus fabricantes.
Por ser simples, o cliente pode solucionar eventuais problemas operacionais, de configuração
dos equipamentos, consultando o Manual de Operacional enviado na compra do produto.
Está garantia perde seu efeito se:
1) A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações;
2) O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agente da natureza, maus
tratos ou ainda alterações e consertos realizados por pessoas não autorizadas;
3) Armazenamento inadequado, avarias do transporte, Sinistros decorrentes, componentes
queimados por alta descarga elétrica, excessiva temperatura no local de instalação, excesso de
umidade, exposição a produtos abrasivos;
4) A Nota Fiscal do produto estiver adulterada, rasurado, danificado ou falta da mesma.
5). Os defeitos ou desempenho insatisfatório forem provocados pela utilização em locais
impróprios ao equipamento, como em ambientes abertos/externos sujeitos aos agentes da
natureza.
A Garantia não cobre:
1) Custo de remoção e transporte dos produtos para conserto até nossa empresa;
2) Eliminação de interferência externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, bem
como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de instalações
inadequadas.
3) Serviços de instalações e limpeza.
IMPORTANTE: Garantia das baterias 6 meses, fontes não tem garantia
Sua compra na AUTKOM caracteriza que você concorda com as condições aqui expostas.

Fones para contato: 55 11 2609 3406 | 2609 3408
Rua Heitor Peixoto, 473 – Cambuci São Paulo/SP CEP: 01543
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