Gebruikers handleiding
Jupiter Pro V9.1

P2000 alarmontvanger
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Gebruikers handleiding

Functie toetsen:

JupiterPro

Selectie toets
of

Selectie toets:

- Cursor verplaatsen
- Preview bericht
- Instellen CAP codes

Functie toets

Functie toets:
- Display functie menu
- Aanpassen tijd/datum
- Activeren functie mode
- Verplaatsen bericht
- Activeren Cap instelling
- Toetsblokkeren

Lees toets

Lees toets:
- Pager aanzetten
- Bericht lezen
- Verlichting activeren
- Activering toets menu
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Opties en functies:
- 4 Regelig
- Volledig P2000 geschikt
- Flextijd, datum en tijd wordt automatisch door netwerksturing ingesteld
- Volledig Nederlandstalig
- Prioriteit handmatig per capcode in te stellen
- Capcodes handmatig inschakelbaar
- Capcode programmeer volgorde is alert volgorde
- Woord herkenning voor meerdere woorden
- Alle geprogrammeerde capcodes komen bij de melding te staan
- Tekstlabel aan capcode te koppelen zodat deze bij de melding komt te staan
- Tonen koppelen aan capcodes zodat elke capcode zijn eigen geluid geeft
- Automatische berichtweergave en verlichting bij alarmering
- Melding blijft in scherm totdat deze wordt bevestigd
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-

Geheugen voor totaal 75 berichten
Geheugen om speciale berichten in op te slaan
Geeft datum en tijd van de melding
16 Capcodes
Volledig hand programmeerbaar
Ongelezen berichten indicator
Zoom functie voor extra grote letters
Batterij: 1 x AA
Alarmfuncties: Vibreren, Luid, Flash en varianten
12/24 uurs tijds notatie
Automatisch aan/uit functie
Wekker functie (5 verschillende)
Text scroll functie
Batterij indicatie
Ontvangst indicator
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Het scherm:

ONTVANGER STATUSSYMBOLEN BERICHTEN STATUSSYMBOLEN STATUSSYMBOLEN

Stand-by
Melodie alarm
Piep alarm
Auto Sleep
Wekker
Tekst Scroll
Batterij capaciteit
Buiten bereik
Fout in melding
Duplicaat melding

Bericht in geheugen
Geselecteerd bericht
Bericht op slot
Geselecteerd bericht op slot
Persoonlijk bericht
Geselecteerd persoonlijk
bericht
Geheugen vol locatie
Geheugen vol locatie
geselecteerd

Terug uit menu
Alarm zetten
Ontvanger uitzetten
Capcode menu
Auto sleep instellen
Wekker zetten
Tijd instellen
Tekst scroll instellen
Zoom functie
Bericht op slop zetten
Bericht verwijderen
Alle berichten verwijderen
Bericht verplaatsen naar
persoonlijk geheugen
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Ontvangen en lezen van de meldingen:
● Bij een alarmering komt de melding automatisch
in het scherm staan waarbij het licht ook
automatisch aan gaat.Verder wordt de capcode
of geprogrammeerde tekstlabel bij de tekst
vermeld, hierbij wordt tevens de tijd, datum en
het code nummer vermeld.
X

● Een knipperend
symbool geeft aan dat de
betreffende melding niet gelezen is.
X

● Druk 1 keer op
of
om een preview van
deze melding te tonen. Met
is door de
melding te bladeren.
X

● Om vervolgens de volledige melding weer te
geven druk op
.
X

● Wanneer auto-scroll is geactiveerd komt de
melding automatisch door het scherm, regel
voor regel.
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Prioriteit per capcode selecteren:
In het capcode menu kunt u capcodes een prioriteit meegeven. Wanneer er een
alarmering binnenkomt op een capcode geeft de pager altijd het alarmgeluid
behorend bij deze capcode. Bovendien wordt de silent mode overruled. (Zonder
prioriteiten geactiveerd wordt altijd het geluid van de laatst gealarmeerde capcode
genomen)
● Druk op
om in het menu te komen.
● Ga met
om de functie "Capcode Menu" te selecteren.
● Druk op
om deze functie te activeren.
● Met
of
kunt u de betreffende capcode selecteren. Onderaan wordt de
bijbehorende tekstlabel van de capcode weergegeven.
● Wanneer de juiste capcode is geselecteerd (knipperend), is deze uit te zetten
door
in te drukken. Wanneer de betreffende P wordt weergegeven heeft
de capcode een prioriteit.
● Met
wordt de instelling bevestigd.
NB: - Bij meer dan 39 capcodes per bericht kan het, door opsplitsing, voorvallen
dat de alarmering normaal wordt behandeld en niet als prioriteit.
- Als een capcode gearceerd is weergegeven kan deze niet door de gebruiker
worden gewijzigd.

X

X

X

X

X

X

X

X
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Capcodes activeren:
In het capcode menu kunt u capcodes activeren / deactiveren en prioriteiten
meegeven.
X

●
●
●
●

Druk op
om in het menu te komen.
Ga met
om de functie "Capcode Menu" te selecteren.
Druk op
om deze functie te activeren.
Met
of
kunt u de betreffende capcode selecteren. Onderaan wordt de
bijbehorende tekstlabel van de capcode weergegeven.
● Wanneer de juiste capcode is geselecteerd (knipperend), is deze uit te zetten
door
in te drukken. Wanneer -- wordt weergegeven staat de betreffende
capcode uit.
● Met
wordt de instelling bevestigd.

X

X

X

X

X

X

Let op: Wanneer een capcode uit staat worden hier geen alarmeringen op
ontvangen.
X

NB: Als een capcode gearceerd is weergegeven kan deze niet door de gebruiker
worden gewijzigd.
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Een bericht op slot zetten:
● Druk op
om het gewenste bericht te
selecteren (
).
X

● Druk vervolgens op
komen.

om in het menu te

X

● Druk een maal op
om de functie
"vergrendel bericht" te selecteren.
X

● Druk op

om het bericht op slot te zetten.

X

●

geeft aan dat het bericht op slot staat en
niet verwijderd kan worden.
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Een bericht van slot halen:
● Druk op
om het gewenste bericht te
selecteren (
).
X

● Druk vervolgens op
komen.

om in het menu te

X

● Druk een maal op
om de functie
"ontgrendel bericht" te selecteren.
X

● Druk op

om het bericht van slot te halen.
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Berichten verwijderen:
● Druk op
om het te verwijderen bericht te
selecteren (
).
X

● Druk vervolgens op
en tweemaal op
functie "bericht wissen" te selecteren.
X

● Druk op

om deze functie te activeren.

X

● De ontvanger vraagt vervolgens "bericht
wissen ?", met
is dit te bevestigen en
vervolgens is het bericht verwijderd.
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Alle berichten verwijderen:
● Druk op

om in het menu te komen.

X

● Druk op
om de functie "alles verwijderen"
te selecteren.
X

● Druk op

om deze functie te activeren.

X

● De ontvanger vraagt vervolgens "alles
verwijderen ?", met
is dit te bevestigen.
Alle gelezen en onvergrendelde berichten
worden verwijderd.
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Berichten verplaatsen naar persoonlijk geheugen:
● Druk op
om het te verwijderen bericht te
selecteren (
).
X

● Druk op

om het bericht weer te geven.

X

● Druk vervolgens op
menu te komen.

om in het berichten

X

● Met
knop wordt de functie "verplaats naar
mem" geselecteerd.
X

● Met
is de functie te activeren zodat het
bericht verplaatst wordt naar het persoonlijk
geheugen (
).
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Het alarm instellen:
● Druk op

om in het menu te komen.

X

● Ga met
om de functie "alarm signaal" te
selecteren.
X

● Druk op

om deze functie te activeren.

X

● Met
is het gewenste alarmtype te selecteren
(
luid,
stil).
X

● Ga met

naar het gewenste geluid.

X

● Druk op

om de instelling te activeren.

X

NB: Ook is het mogelijk om te schakelen van alarm
door de
knop gedurende 3 seconden ingedrukt
te houden. Deze functie moet geactiveerd zijn door
de beheerder.
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Het alarm instellen (2):
Volledig stil:
Wanneer er voor wordt gekozen de pager op
volledig stil te zetten, geeft de pager een
waarschuwing: "Volledig stil ?", dit is te
bevestigen met
.

X

X

● Het
symbool is weergegeven wanneer de
ontvanger in geluidsmode staat.
X

● Het
symbool is niet weergegeven wanneer
de ontvanger op trillen of alarm uit staat.
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Toetsen (de-) blokkeren:
Blokkeren:
● Druk voor 5 seconde op
om de
toetsvergrendeling te activeren.
● De pager vraagt dan om een bevestiging
"Vergrendelen ?"
● Door nogmaals
in te drukken wordt de
functie bevestigd.

X

X
X

X
X

X

Deblokkeren:
● Druk voor 5 seconde op
om de
toetsvergrendeling te deactiveren.
● De pager vraagt dan om een bevestiging
"Ontgrendelen ?"
● Door nogmaals
in te drukken wordt de
functie opgeheven.
NB: Bij een melding wordt de toetsblokkering
altijd opgeheven.

X

X
X

X
X

X

X
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De ontvanger uitzetten:
● Druk op

om in het menu te komen.

X

● Ga met
om de functie "pager uitschakelen"
te selecteren.
X

● Druk op

om de functie te activeren.

X

● Vervolgens vraagt de ontvanger: "pager
uitschakelen ?", dit is te bevestigen met

.

X

● Als de ontvanger uit staat is het scherm volledig
leeg.
X

● Met

is de ontvanger weer aan te zetten.
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Sleep mode:
● Druk op

om in het menu te komen.

X

● Ga met
om de functie "auto nachtstand"
te selecteren.
X

● Selecteer met
of de ontvanger tussen de
gewenste tijden aan of uit (
of
) moet
staan.
X

● Met
is de cursor te verplaatsen naar de
tijden en met
zijn deze te wijzigen.
X

● Bevestig wanneer alles is ingevoerd met

.

X

●

geeft aan dat auto sleep is geactiveerd.

X

● Wanneer de ontvanger in de nacht mode is
staat
in het scherm. De berichten worden
wel ontvangen maar de pager geeft geen
signaal.
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De wekker zetten (5 verschillende):
● Druk op

om in het menu te komen.

X

● Ga met
om de functie "aktiveer wekker"
te selecteren.
X

● Met
met

zijn de instellingen te wijzigen en
is de cursor te verplaatsen.

X

● Druk op

om de instelling te activeren.
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Tekst scroll instellen:
● Druk op

om in het menu te komen.

X

● Ga met
om de functie "activeer scroll" te
selecteren.
X

● Druk op
om tekst scroll automatisch te
selecteren.
X

● Druk op
om de snelheid van de tekst
scroll te selecteren.
X

1.

langzaam

X

2.

normaal

X

3.

snel

X

4.

uit
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Tekst scroll instellen (2):
● Druk op

om de instellingen te activeren.

X

● Wanneer tekst scroll is geactiveerd staat het
volgende symbool in het scherm:
.
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Instellen van de zoom functie:
● Druk op

om in het menu te komen.

X

● Ga met
om de functie "zoom in" te
selecteren.
X

● Wanneer "zoom in" (
) wordt geselecteerd
(
) worden de letters tweemaal groter en
kunnen er maar twee regels op het scherm
staan.
X

● Wanneer "zoom uit" (
) wordt geselecteerd
(
) worden de letters normaal en kunnen er
vier regels op het scherm staan.

21

Gebruikers handleiding

Lezen van persoonlijke berichten:
● Verplaats de lees cursor met
geselecteerd is.

totdat

X

● Druk op
lezen.

om de persoonlijke berichten te

X

● Als er
voor de melding staat betreft het
een persoonlijk opgeslagen melding.
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Lezen van berichten uit de prullenbak:
● Verplaats de lees cursor met
geselecteerd is.

totdat

X

● Druk op
lezen.

om de prullenbak berichten te

X

● Als er
voor de melding staat betreft het
een in de prullenbak opgeslagen melding.
X

● Een melding komt in de prullenbak terecht
wanneer het gewone geheugen vol is.
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Achtergrond verlichting:
● Door de leesknop (
) ingedrukt te houden
gaat de achtergrond verlichting branden.

Duplicaat detectie:
● Als een bericht voor de tweede keer ontvangen
wordt geeft de ontvanger dit weer met
.

Fout detectie:
● Als er een fout wordt gedetecteerd in het bericht
wordt dit aangegeven met het volgende symbool
voor het bericht
.

Batterij meter:
● Aan de batterij meter, rechts in het midden, kan
de conditie van de batterij afgelezen worden.
1.
vol
2.
half vol
3.
bijna leeg

X

X

X
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Handmatig programmeren:
De Jupiter Pro is volledig met de hand te programmeren, dat geldt zowel voor de
capcodes, tekstlabels, alarmgeluid per capcode als filter instellingen. Hoe deze
functies moeten worden ingesteld staat hieronder beschreven.
BASIC PROG

JupiterPro
X

1 2
3
4
● Verwijder de batterij en druk knop 3 in, plaats daarna de batterij weer terug
terwijl u knop 3ingedrukt houdt.
● Laat deze knop pas los als "BASIC PROG" wordt weergegeven. Aan het begin
van het handmatig programmeren kan er gekozen worden om uitsluitend de
standaardinstellingen te wijzigen “BASIC” of alle geavanceerde instellingen
te wijzigen “ADVANCED”. Via knop 3 is de gewenste programmering
tekiezen: BASIC PROG / ADVANCED. De keuze is daarna te bevestigen
met knop 4.

X
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Capcode activeren (Zowel bij BASIC als ADVANCED)
Als eerste kunt u de betreffende capcode aan of uit zetten d.m.v. knop 3 een (1)
keer in te drukken.
X

Filter functie activeren (Uitsluitend bij ADVANCED)
Via knop 2 komt u aan bij het activeren van de filter functie, vervolgens is met
knop 3 de filter functie te activeren of deactiveren.
X

Capcode wijzigen (Zowel bij BASIC als ADVANCED)
Om vervolgens de capcode te wijzigen komt u met knop 2 bij het eerste getal van
de capcode terecht. Met knop 3 kunt u vervolgens dit getal wijzigen. Vervolgens
kunt u weer met knop 2 naar het volgende getal. Deze handelingen herhaalt u
totdat de gewenste capcode in het scherm staat.
X

Als u de gewenste code heeft ingevuld kunt u naar in het instellen van de
bijbehorende tekstlabel via knop 4.
X

Tekstlabel wijzigen (Uitsluitend bij ADVANCED)
Als u de tekstlabel van de betreffende capcode wil wijzigen staat dit hieronder
vermeld mocht u dit niet willenwijzigen kunt u dit overslaan middels knop 4 in
te drukken.
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Het karakterset van de tekstlabels is als volgt:
SP ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J
KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_\abcdefghIjklmnopqrstu
vwxyz{|}~
*SP = Spatie
Het wijzigen van de tekstlabel (max. 18 karakters) gaat als volgt: Via knop 1 en
3 is het betreffende karakter te wijzigen en met knop 2 is de cursor te verplaatsen
naar de volgende positie.
Bij het wijzigen van de teksten is gebruik gemaakt van “Smart Text”, dit wil
zeggen dat het vorige karakter automatisch wordt overgenomen naar de volgende
positie. Door knop 1 of 3 ingedrukt te houden wordt het karakter automatisch
opgehoogd.
N.B. Het volledige woord kan verwijderd worden door het woord te vullen met
spaties.
Wanneer de tekstlabel voldoet aan uw wens kunt u verder gaan via knop 4.

X

X

X

X

X

X

X

Geluid van de capcode wijzigen (Uitsluitend bij ADVANCED)
Als u het geluid van de betreffende capcode wil wijzigen staat dit hieronder
vermeld mocht u dit niet willen wijzigen kunt u dit overslaan middels knop 4 in
te drukken.
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De tonen set bestaat uit: C D E F G A B c d e f g a b en 0 met respectievelijk de
klanken Do Re Mi Fa So La Si Do Re Mi Fa So La Si (1046Hz, 1175Hz, 1318Hz,
1397Hz, 1568Hz, 1760Hz, 1975Hz, 2093Hz, 2349Hz, 2637Hz, 2793Hz, 3136Hz,
3520Hz, 3951Hz)
X

Het wijzigen van het geluid van de capcode gaat als volgt: Via knop 1 en 3 is de
betreffende toon te wijzigen en met knop 2 is de cursor te verplaatsen naar de
volgende positie.
X

Wanneer het geluid voldoet aan uw wens kunt u verder gaan via knop 4 naar de
volgende capcode.
X

Capcode 1-16
Het proces van het instellen van de capcodes, tekstlabels en de geluiden voor de
capcodes kunt u voor alle capcodes volgen. Als er enkele capcodes niet gebruikt
worden kunnen deze op ‘off’ gezet worden.
X

Lengte van Alarm en Reminder (Uitsluitend bij ADVANCED)
Na het instellen van de capcodes komt u terecht in bij de mogelijkheid om de
lengte van het alarm en de reminder in te stellen. Mocht u deze instellingen over
willen slaan komt u middels knop 4 twee maal in te drukken in het volgende
menu.
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Als eerste kunt u de alarmlengte instellen onder “Alert Lenght = x S”, met knop
3 kunt u wisselen tussen de opties 2S, 8S, 16S, 32S, CT voor respectievelijk: 2,
8, 16 en 32 seconden en continu. Na de gewenste instelling kunt u het
programmeren vervolgen met knop 4.
X

Als tweede kunt u de herinnering piep instellen (Reminder), wanneer er een
bericht gemist is geeft de pager een korte piep als herinnering van een ongelezen
bericht. De mogelijke opties zijn: 2 minutes, 10 minutes, 60 minutes en disable
(uitschakelen).
X

Woord herkenning / Filter optie (Uitsluitend bij ADVANCED)
Als unieke optie heeft de Jupiter Pro v9.1 de mogelijkheid om op tekst te
herkennen. Wanneer er een bepaalde tekst in een bericht voorkomt geeft de
pager en apart geluid waarbij de melding ook nog als prioriteit wordt behandeld.
Dit is dus ideaal als u alleen geattendeerd wil worden op specifieke meldingen.
X

De optie is ook nog eens per capcode in te activeren, dit kunt u doen bij het
instellen van de capcode: Filter activeren.
X

Er zijn 3 filter woorden mogelijk met hun eigen geluidsinstelling.
X

Ook hier geldt weer dat u eventueel de instelling kunt overslaan door middel van
knop 4 twee maal in te drukken.
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Als eerste kunt is het eerste te filteren woord of woord deel in te stellen, hier
geldt maximaal 20 karakters, hoofdletters en kleine letters gelijk. Het instellen
van het woord werkt exact hetzelfde als het instellen van de tekstlabels. Voor de
duidelijkheid is deze procedure hieronder nog een keer vermeld:
X

Het karakterset van de tekstlabels is als volgt:
SP ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J
KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_\abcdefghIjklmnopqrstu
vwxyz{|}~
*SP = Spatie
Via knop 1 en 3 is het betreffende karakter te wijzigen en met knop 2 is de cursor
te verplaatsen naar de volgende positie.
Bij het wijzigen van de teksten is gebruik gemaakt van “Smart Text”, dit wil
zeggen dat het vorige karakter automatisch wordt overgenomen naar de volgende
positie. Door knop 1 of 3 ingedrukt te houden wordt het karakter automatisch
opgehoogd.
Als u het volledige woord wil verwijderen kunt u van het eerste karakter een
spatie maken (SP).
De “Word Lenght” geeft de lengte van het de filteren woord of woorddeel aan.

X

X

X

X

X

X
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Na het invullen van het eerste filter woord kunt u door middel van knop 4 verder
gaan naar het geluid van de filter match, dit is dus het alarm wat wordt gebruikt
wanneer het deelwoord voorkomt in een ontvangen melding.
De methode van het wijzigen van het alarm van de Filter Match is gelijk aan het
instellen van het alarm van de capcodes. Voor de duidelijkheid is deze procedure
hieronder nog een keer vermeld.
Via knop 1 en 3 is de betreffende toon te wijzigen en met knop 2 is de cursor te
verplaatsen naar de volgende positie.
Wanneer het eerste filterwoord voldoet aan uw wens kunt u verder gaan via knop
4 naar de volgende filter woorden.
N.B. Het volledige woord kan verwijderd worden door het filter woord te vullen
met spaties.

X

X

X

X

X

Contrast instellen (Zowel bij BASIC als ADVANCED)
Als laatste kunt u het contrast instellen, de standaard waarde is 3. Met knop 3
kunt u uw gewenste contrast wijzigen.
Wanneer het contrast is ingesteld kunt u via knop 4 het handmatig programmeren
afronden. De pager komt dan met de melding “Pass”.

X
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Aandachtspunten voor gebruik:
- Vervangen van accu
De pager wordt gevoed door een accu, gebruik
uitsluitend accu’s die hiervoor bestemd zijn.
Indien de accu defect is, dient deze ingeleverd
te worden bij een hiervoor bestemd chemisch
inzamelpunt.

- Reinigen van de pager
Om vuil en aanslag van de behuizing te verwijderen, is een zacht, niet
schurend doekje te gebruiken dat in een sopje is gedompeld en uitgewrongen.
Gebruik daarna een in een schoon water gedompeld en uitgewrongen doekje
om de behuizing schoon te maken. Dompel de pager niet onder in water,
gebruik geen alcohol of andere reinigingsmiddelen.
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- Dagelijks gebruik
Uw pager is een duurzaam en betrouwbaar product. Een pager is echter ook
een technisch hoogstaand elektronisch product en onderdelen van de pager
(zoals bijvoorbeeld het display) kunnen door vocht, vloeistoffen, extreme
temperaturen, slagen, stoten of buigen worden beschadigd. Stel uw pager
niet aan dergelijke omstandigheden bloot. Probeer de pager niet uit elkaar
te halen of er wijzigingen in aan te brengen, onderhoud dient te geschieden
door erkend personeel.

- Milieu
Breng de af te danken onderdelen naar een erkend
inzamelpunt. Werp verpakkingsmateriaal zoals
plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.
De afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur dienen te worden ingeleverd op het
daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische apparatuur.
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