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Dotmatrix Hemşire Kontrol Paneli

• Eş zamanlı 4 çağrıyı gösterir
• Diğer çağrılar Kuyrukta tutulur ve Öncelik 
sırasına göre ekrana getirilir
• 5 haneli ayarlanabilir Oda yatak numara planı
• Her çağrı göstergesi solunda 3 adet durum 
ledi bulunur.
 Kırmızı - Normal çağrı
 Yeşil - Hemşire odada
 Mavi - Acil kod
• 433 Mhz Çalışma Frekansı
• Entegre seri port çıkışı yardımı ile bilgisayar 
üzerinden  programlama
• Entegre seriport çıkışı yardımı ile bilgisayar 
üzerinden raporlama
• Toplam her panel 64 yatak kapasiteli
• Çağrı türüne göre farklı tonlarda sesli uyarı
• Mute Sesiz tuşu
• Panel üzerinden manuel programlama modu.
• 5v Dc besleme

Ağırlık 0.4 kg
En 230 mm
Boy 280 mm
Kalınlık 33,5 mm
Güç Kaynağı 5 Volt

Güç 2,5 W
Çalışma Sıcaklığı -20 , + 60
Frekans 433 Mhz
Mesafe 10 to 30 Mt
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Add-l
Kapı üzeri lambaların tanıtıldığı bölümdür.
Ekranda Add-l ibaresi varken Menu/Ent tuşuna basılır. Ve 240 saniye ger sayım başlar. Bu süre zarfında Lamba 
üzerindeki butona basılır ve Panelin onay sesi duyulur. Yeni lamba tanıtımı beklenir 240 sn süre tekrar başlar.

Edt-c
Lamba ve çağrı butonları tanıtımı bittikten sonra çağrı butonlarınınhangi lambayı yakacağı ve ilgili butondan çağrı 
geldiğinde ekranda görünmesi istenilen numaraların girildiği alandır. Ekranda ilgili menü yazarken menü /Ent  
tuşuna basılır , + -  tuşları editlenmek istenen buton adresi menü/Ent tuşu ile seçilir. Ekranda hangi lamba yanacak 
ise + - tuşları ile ilgili lamba Id si seçilir ve menü /Ent tuşuna bir defa basılır. Son olarak görüntülanmek istenen 
numara + - tuşları yardımı ile rakamlar girilir ve Menü-Ent Tuşu ile kayıt edilir.

Del-c
Sistemde kayıtlı buluna çağrı butonlarında istenilen adresin silinmesini sağlar. İlgili buton adresi + - tuşlar ile seçlir 
Menu-Ent tuşu ile siliniz.

Reset
Sistemi fabrika çıkış ayarlarına getirir tüm veriler silinir.

Sound
On off olarak iki  seçenek vardır.  +  - tuşalrı ile seçilir. OFF durumunda sistemden uyarı sesi alınmaz.

Del-l
Sistemde kayıtlı buluna lambalardan  istenilen adresin silinmesini sağlar. İlgili buton adresi + - tuşlar ile seçlir Menu-
Ent tuşu ile siliniz.

Mute Tuşu
Panel ekranı üzerindeki kırmızı tuşdur
çağrı anında basılırsa geçici olarak  panelin sesini kapatır. Yeni çağrı geldiğinde tekrar ses başlayacaktır.

Hemşire Paneli Menü Yapısı

• Add-c
• Del-c
• Edt-c
• Rst-c
• Add-l

• Del-l
• Rst-l
• Slave
• Sound
• Reset

Hemşire Paneli Menü Yapısı

     +                    -            Menü/Ent          Esc

Add-c
Çağrı butonlarının tanıtıldığı menudur.
Menü/Ent tuşuna ilk basıldığında buradan başlar ve + - 
tuşarı ile menüde gezinilebilir. Buton tanıtmak için Add-c 
ekranda iken Menu/Ent tuşuna basılır.

Sistem 240 sn geri sayıma başlar. Bu süre içerinde 
tanıtılacal olan butonun üzerindeki iki tuşa basılrı ve 
panel onay verene kadar beklenir.
Panel otomatik olarak sonraki butonu tanıtmanızı ister. 
Eğer tanıtacak başka butonunuz yok ise ESC tuşu ile çıkış 
yapılır.


