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English  Prikazovalnik Ikon 

Audio signal izključen 
Stanje baterije 
Novo sporočilo 
Zaklepanje tipkovnice 

!  Napaka 

Zaščitna vrvica 

C tipka 

Navigacijska tipka 

Tipka Nazaj 

IR-sprejemnik  

Ni gibanja - alarm vključen 
«man down«- alarm vključen  
zaščitna vrvica aktivirana- alarm vključen  
Neprebrano sporočilo  
Odprto/prebrano sporočilo  
Informacija o sporočilu  
zahteva za odgovor  
odgovor poslan  
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Product presentation SI 
Ascom a71 Alarmni oddajnik in p71 oddajnik vsebujeta osebni 
varovalni sitem. Pred uporabo izdelka preberite celotna navodila. 
and designed to function in tough environments. Make sure to read 
re using the product.  

a71 p71 
Funkcije Basic  Adv.  Basic Adv. 
SIM kartica X X X X 
Vibrator  X X X X 
Sporočila X X X X 
Potrditi nagraditi X X - X 
Skupinska sporočila X X X X 
Podatki o pošiljanju X X - X 
Podatki s prefiks kodo X X - X 
Informacija razpoložljivost/odsotnost X X X X 
Tipka alarm X X - - 
»Man-down« & »No-movement alarm« - X - - 
»Pull-cord« alarm X X - - 
Sporočilo o lokaciji (ALS) X X - - 
Funkcija lociranja - X - - 
(ATEX/IECEx) - X*   X* - 
*Opcije 
Opozorilo: Pozivnik lahko ima drugačne funkcije, kot so opisane, 
odvisno od programiranih parametrov. Za več informacij se 
obrnite na svojega sistemskega  administratorja.  

Osnovne funkcije  
Preklopiti  Izključitev/Vključitev  »Off/On«  
Off: Pritisni in drži  , nato pritisni “Yes”. 
On: Pritisni in drži   , nato pritisni  “Yes”. 
Izključitev zvoka pozivanja 
S kratkim pritiskom na tipko “Mute” izključimo trenutno zvočno 
pozivanje paging aparata. Trajno izključitev zvočnega pozivanja 
paging aparata , izvedemo z daljšim pritiskom tipke “Mute”, dokler 
se na displeju ne prikaže simbol  
Zaklepanje tipkovnice Vklop/Izklop  

Pritisni tipko  , nato “Yes”. 
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Polnjenje akumulatorske baterije 
Opozorilo: Za ATEX/IECEx paging aparat, glej navodila za  
ATEX/IECEx. 
Za prazno baterijo nas aparat opozarja eno minuto na displeju z ikono 
in piskom vsakih 10 sec skupaj z hitrim utripanjem rdeče LED na 
aparatu. Aparat odložite v enojno ali skupinsko polnilno enoto. 
Aparat vstavite v polnilno enoto ne, da bi odprli varnostno 
sponko. Ob vstavljanju v polnilno enoto bodite pozorni na zvočni 
signal »beep« in LED svetlobno indikacijo.  
Utripajoča ikona za baterijo in oranžna LED opozarjata na 
polnjenje. Ikona za polno baterijo in zelena LED opozarjata, da je 
baterija polna. Polnjenje traja približno dve uri. 
Opozorilo: Pred vsako uporabo aparata preverite stanje 
baterije. Priporočamo dnevno polnjenje paging aparata. Več 
pozornosti je potrebno posvetiti polnjenju, če se aparat uporablja 
pri temperaturah nižjih od 0°C. 
Opozorilo: Ob polnjenju se funkciji, Man-down & No-
movement alarm avtomatično deaktivirata.  

Alarmne funkcije za verzijo a71  

Test alarma  
Pritisni in drži tipko “Alarm” dokler se na displeju ne izpiše “Test 
Alarm”.  
Opozorilo: Vsak dan je priporočljivo poslati testni alarm zaradi 
testa paging aparata in paging sistema.  
Osebni alarm  
Z dvojnim pritiskom tipke Alarm v razmaku dveh sekund se na 
displeju izpiše “Personal Alarm”.  
Alarm izvlečena zaščitna vrvica 
Če je zaščitna vrvica izpuljena iz aparata se vključi alarm. Alarm 
se uporablja v varnostnei namen.  
Opozorilo: Bodite previdni, kako pritrjujete varnostno vrvico na 
oblačila. Za test odstranite baterijo iz paging aparata, povlecite 
aparat in preverite, ali se je varnostna vrvica izpulila iz aparata.  
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Man-down & No-movement alarm  
Man-down alarm: alarm se sproži, če je paging aparat prevrnjen 
več kot  55° (čas je nastavljiv). 
No-movement alarm: alarm se sproži, če v naprej nastavljenem 
času ni zaznanega gibanja. 
Predno se alarm odpošlje nas paging aparat na to opozarja s 
ponavljajočim opozorilnim signalom (preddefinirano – sedem 
sekund). Pošiljanje preprečite s pritiskom na katerokoli tipko.  
Opozorilo: Man-down & No-movement alarm lahko začasno 
izključimo (preddefinirano – 10 minut). Ob opozorilnem signalu 
pritisni tipko “Mute” . Pritisni “Yes” ko se na displeju izpiše 
“Delay MD/NM Alarms?”.  
Opozorilo: Če je omogočeno, se lahko ob alarmu vključi 
naraščujoča akustična signalizacija (ALS). Pritisni tipko “Mute” 
zs izključitev ALS funkcije.  
Funkcija lociranja (IR or LF)  
Ob sprožitvi alarma se lahko pošlje lokacija paging aparata preko 
(infrared light - IR) ali (low frequency transmission - LF). 
Opozorilo: Paging aparata z IR sprejemnikom ne smemo 
prekrivati.  
Posebne lokacije  
Če je stacionarni lokator nastavljen za pošiljanje posebne 
lokacijske kode, se sproži alarm takoj, ko paging aparat prejme to 
kodo. Na displeju paging aparata se izpiše “Special location 
sent”. 
Alarmno sporočilo  
Pritisni   ,izberi   , izberi “Alarm Settings” in “Alarm Data”. 
Odtipkaj alarmno sporočilo in pritisni “Save”. Shranjeno sporočilo 
bo poslano.  
Izključitev/Vključitev alarma 
Pull-cord alarm, Man-down alarm in No-movement alarme lahko 
vključimo ali izključimo s pritiskom  , izberi  , izberi 
“Alarm Settings”. Pojdi do menija za izbrane alarme  . 
Pritisni   za izključitev/vključitev alarma.  
Pritisni  da zapustiš zaslon, ali  za vrnitev  v stanje 
pripravljenosti 
Opozorilo: Alarmna tipka je vedno omogočena. 
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Sporočila  
Sprejemanje tekstovnih sporočil 
Ob sprejemu tekstovnega sporočila nas apging aparat opozori z 
utripajočim svetlobnim LED signalom in opozorilnim tonom.  
Sporočilo se izpiše na displeju in shrani v spomin. Ikona  na 
displeju nas opozarja na število neprebranih prejetih sporočil..  
Branje/Brisanje shranjenih sporočil  
Za odpiranje sporočil lahko dostopaš iz menija ali s pritiskanjem 
tipke  
Za pomikanje po sporočilih uporabi tipki  . 
 Za branje sporočil pritisni tipko  . 
Za brisanje, izberi sporočilo in pritisni  tipko . Na displeju se 
izpiše “Delete selected message?” in pritisni “Yes”.  
Branje/Brisanje info sporočil  
 Info sporočila vsebujejo informacije o posodobitvah. Info 
sporočilo je prikazano na displeju z ikono  .   
Za odpiranje sporočil lahko dostopaš iz menija ali s pritiskanjem 
tipke . 
Za pomikanje po sporočilih uporabi tipki   . 
 Za branje sporočil pritisni tipko  . 
Za brisanje, izberi sporočilo in pritisni  tipko . Na displeju se 
izpiše “Delete selected message?” in pritisni “Yes”.  
Pošiljanje informacij 
Funkcijo pošiljanja informacij lahko uporabljamo za odpiranje 
vrat, vklop/izklop stroja itd… Pritisni tipko  , izberi   , izberi 
“Send Data”. Vpiši informacijo in pritisni “Send”.  
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Meni GB 
Za opis vseh funkcij glej uporabniška navodila Ascom a71Alarm 
Transceiver in p71 Transceiver. 
Menu ikone 

 
*Ni na voljo za paging aparat p71 Basic  
 

Pritisni tipko  za menu. Uporabi tipko  za navigacijo po 
meniju.. Menu zapustiš s pritiskom na tipko  ali pritisneš tipko 

 za vrnitev v stanje pripravljenosti.  
Tri programljive tipke v spodnjem delu displeja so uporabljene za 
možnosti v meniju. Funkcija vsake tipke je pojasnjena s tekstom 
na displeju.  

Menu sporočila  
Glej sporočila.  

Menu servis  
Aktivira menu servis 
Za izbiro zahtevanega servisa iz izbrane servisne liste uporabi tipki 

.  Pritisni tipko  ali   programljivo tipko za aktiviranje servisa. 

Menu profili  
Menjava profila 
Za izbiro zahtevanega profila iz izbrane liste profilov uporabi tipki 

 Pritisni tipko   za aktiviranje izbranega profila. 

Menu nastavitve  
Za alarm, glej alarmne funkcije. 

Nastavitev jakosti 
Izberi “Alert signals” in pritisni tipko   . Izberi “Volume Level” in 
pritisni tipko  . Izberi zahtevano jakost, tih način ali jakost od 1 do 5 
z uporabo tipk   nato pritisni  “Save”. Simbol  se izpiše če 
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izberemo tih način. 
Vključitev naraščujoče glasnosti pozivanja On/Off 
Izberi “Alert signals” in pritisni tipko  . Izberi “Increasing 
Volume” In pritisni tipko . 
Vključitev vibra funkcije On/Off 
Izberi “Alert signals” in pritisni tipko  . Izberi “Vibrator” in 
pritisni tipko . 

Vključitev opomnika sporočil On/Off 
Izberi “Alert signals” in pritisni tipko  . Izberi “Message 
Reminder” in pritisni tipko . 
Vključitev zvoka ob pritisku tipke On/Off 
Izberi “Alert signals” in pritisni tipko . Izberi “Key Beep” in 
pritisni tipko  . 

Spreminjanje velikosti napisa na displeju 
Izberi “Display” in pritisni tipko . Izberi “Text size” in pritisni tipko 

. Izberi Small, Medium or Large in pritisni tipko . 
Vključitev osvetlitve displeja On/Off 
Izberi “Display” in pritisni tipko . Izberi “Backlight” in pritisni 
tipko . 
Spreminjanje kontrasta 
Izberi “Display” in pritisni tipko . Izberi “Contrast” in pritisni tipko 

. Izberi željen kontrast s tipkama  in pritisni tipko “Save”. 

Vključitev avtomatskega zaklepanja tipkovnice On/Off  
Izberi “Locks” in pritisni tipko . Izberi “Auto Key Lock”, pritisni  

Na displeju se prikaže simbol  ob zaklenjeni tipkovnici. 
Prikaz tipk za kratko izbiranje 
Izberi “Shortcut Keys” in pritisni tipko . Izberi tipko in pritisni tipko 

. Pre-definirana tipka je vidna. 
Sprememba jezika 
Izberi “General” in pritisni tipko . Select “Language” in pritisni 
tipko . Pomakni se do  želenega jezika s tipkama  in 
pritisni tipko . 
Omogoči/onemogoči skupinske številke 
Izberi “General” in pritisni tipko . Izberi skupino, ki jo želiš  
omogočiti/onemogočiti in pritisni tipko .
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Omogoči/onemogoči čas in datum  
Izberi “General” in pritisni tipko  . Izberi “Time and Date” in 
pritisni tipko . Izberi “Show Time and Date”. Pritisni tipko   za 
vključitev ali izključitev prikaza časa in datuma. 
Nastavitev formata čas/datum 
Izberi “General” in pritisni tipko  . Izberi “Time and Date” in 
pritisni tipko . Izberi “Time” ali ”Date” in pritisni tipko  . Izberi 

 željen format datuma in časa s tipkama   in pritisni tipko  

Servis in vzdrževanje  
Odpravljanje napak  

V primeru napake se na displeju aparata  prikaže ikona  . 
Potreben je servisni poseg pooblaščenega servisa.  
SIM card error  
Če se na displeju izpiše "SIM card error", odpri baterijski 
pokrov, izvleci baterijo in menjaj SIM kartico. Vstavi baterijo in 
zapri baterijski pokrov.  
Out of range  
Če se na displeju izpiše “Out of range, se vrni v doseg oddajno 
sprejemnega dela oziroma na lokacijo sprejema.  
Menjava baterije  
Odpri baterijski pokrov, izvleci baterijo in jo menjaj. Zapri 
baterijski pokrov in  vstavi paging aparat v polnilno enoto.  
Opozorilo: Za ATEX/IECEx pagerje, glej navodila za ATEX/IECEx. 
Obnovitev funkcije sprostitve varnostne sponke  
Varnostna sponka ima funkcijo sprostitve v primeru 
prevelike obremenitve. Varnostno sponko vrnemo v prvotni 
položaj z močnejšim pritiskom do zaskoka.  

Dodatki  
Na voljo so naslednji dodatki:  
• Usnjena torbica  
• Vrtljiva varnostna sponka  
• Etiketa za ime  
• Namizna polnilna enota  
• Polnilna kaseta  
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Varnostna navodila 
Za ta produkt se lahko uporabljajo samo sledeče baterije:  
P/N: 660089 Baterija 
P/N: 660161 Baterija EX-verzija 
Namizne polnilne enote so lahko priključene v omrežje samo s 
pretvorniki napetosti, ki jih predpisuje in dobavlja proizvajalec.  
Primeren adapter:  
P/N: 660109 Pretvornik napetosti AC/5V DC/1A 

ATEX/IECEx varnostna navodila  
Polnitev akumulatorske baterije 
V kombinaciji z EX-verzijo uporabljajte samo odobren tip baterije. 
Baterija mora imeti oznako ATEX.  
Polnjenje ali menjava baterije NI dovoljena na tveganem – 
nevarnem območju.  
Za odobrene modele baterij, glej EC tip pregleda in IECEX certifikat 
ustreznosti ter naslednje priloge.  
EC deklaracijo o ustreznosti lahko poiščeš na spletni strani 
http://www.ascom.com/ws/solutions_ws/ products_ws.htm and 
http://www.iecex.com  
Menjava baterije 
Baterija je pritrjena z vijakom za katerega potrebuješ posebno 
orodje - izvijač za ATEX. Za odstranitev baterije uporabi izvijač za 
ATEX in obrni vijak v horizontalno pozicijo. Izvleci vijak in odstrani 
baterijo. Pred ponovno vstavitvijo baterije postavi vijak v 
vertikalno pozicijo. Za pritrditev baterije uporabi izvijač za ATEX 
in obrni vijak v vertikalno pozicijo.  
Menjava baterije NI dovoljena na tveganem – nevarnem 
območju.  
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POZOR! 
• Produkt zadovoljuje vsem standardom IP64.  
EX izvedbe paging aparata ne smemo izpostavljati vlagi in 
prahu. 
• V primeru poškodovanega ohišja, paging aparata ne smemo 
uporabljati v nevarnem območju. 
• Preverite, če znamka produkta ustreza zahtevam vašega 
delovnega okolja. 
• Pred uporabo natančno preberite navodila. 
• Naprava ustreza splošno veljavnim predpisom in standardom 
za telekomunikacijske naprave. 
• Ne uporabljajte dodatkov, ki ne ustrezajo predpisom za 
uporabo  v nevarnih območjih. 
• Modifikacije produkta niso dovoljene.  
• Popravila se lahko izvajajo samo v pooblaščenih servisih. 

SI  
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VaMoTEL  
Trgovina in storitve 

FRČEC VALERIJA  s.p. 
Trstenjakova ulica 7 

2250 Ptuj 
Tel.:+386   (0) 2 78 78 310 
Fax: +386 (0) 2 78 78 312 

E-mail: vamotel@vamotel.si 
www.vamotel.si 


