
Moda Hızlı Çevirme Tuşları

Dahili Numara Programlama... 

MODA için

Kullanım Klavuzu

 



Paketin içinde kiler:Paketin içinde kiler:

Hand held Cloner              1 

Kablo paralel bağlantı kutusu 1

Bağlantı kablosu         1

  Manual                1

 



1. Aç-Kapa       1. Aç-Kapa       2. 2. Telefona bağlanan kablo girişiTelefona bağlanan kablo girişi

3. 3. Yukarıya          4. Sola         5. Del (Sil)

6. Pause (Dur) 7. Yaz     8. Numara Girişi

9. Sağa         10. Aşağıya         11. Kaydı Gönder / Stop

12. Giriş      13. Flash (Ara) 14.  Çıkış

Cihazı kurmak Cihazı kurmak 

1.1. Pil yerleştirin, akım verin. Bu durumda , ekranda BITTEL çıkacaktır.

2.2. Kablolu Bittel’lerde, cihazın LCD ekranı NORMAL ibare verir ve   Kablolu Bittel’lerde, cihazın LCD ekranı NORMAL ibare verir ve   

bu şekilde direkt kullanılır.bu şekilde direkt kullanılır.

Kablosuz Bittel’lerde, 3 saniye gibi Kablosuz Bittel’lerde, 3 saniye gibi ↑ veya ↓ tuşlarına basın cihazın cihazın 

LCD ekranı DSPG ibaresi verir ve bu şekilde direct kullanılır. Tekrar LCD ekranı DSPG ibaresi verir ve bu şekilde direct kullanılır. Tekrar 

normal moda dönmek için 3 saniye gibi normal moda dönmek için 3 saniye gibi ↑ veya ↓ tuşlarına tekrar 

basın

3.3. Moda Moda Service tuşlarının, Service tuşlarının, Cloner’da ki yerleriCloner’da ki yerleri  

 



Resimde ki sembol ve servis isimleri örnek olarak verilmiştir

Kayıt cihazına, programlanacak dahili numaraların kaydı

1. Kayıt

EDIT tuşuna bir 3 saniye bas, MEM00’ın yanında, flaş eden bir “I” 

göreceksin. Sonra, kayıt yapacağın dahili numarayı tuşla, icon’u sağa 

sola götürmek için ← veya →  tuşlarına bas. Silmek için DEL tuşunu 

kullan. Şimdi istediğin numarayı gir ve  ↓ tuşu ile MEM01, MEM02…. 

MEM10, MEM11 için aynı şekilde devam et…

ENTER basarak kayıt işlemini bitir.

2. Grupların kaydı  (otel içinde oda grupları veya birden fazla otel için)

Cihaz 32 grubu içinde tutabilir. Ana giriş modunda EDIT e bas,      

LCD HOTEL NO.00  gösterecektir. EDIT e bir 3 saniye daha bas,       

LCD HOTEL NO.01 gösterecektir. Bundan sonra 2. Otelin kaydını 

yapabilirsin. Bu yolla 32 otelin program kayıtlarını yapabilirsin.

 

Numaraların Moda‘ya kaydı

3.1. Cihaza yüklenen numara ları Moda’ya kayıt etmek;

3.2. Moda’yı Cloner a bağlamak; son sayfada gösterilmiştir.

3.3. EDIT e 3 saniye bas ve programlama bilgisini al.

3.4. Hat al   (SPKR tuşuna bas).

3.5. Ardından Modada  [＊]- [ ]-[8] –[#]﹟    bas ve cihazda 

SEND/STOP tuşunu bir kaç saniye basılı tut, Di,Di Di…  

şeklinde bir ses duyacak ve LCD de “Transmitting…..” I   

baresi göreceksin.

3.6. İş bittikten sonra, LCD “Succeed !” ibaresi gösterecek ve 

programlama arayüz moduna geri dönecek. Bu esnada Moda 

 



otomatik kapanacaktır, bunu bekleyin..

KONTAKT

Telefon # : 0532-381 0200     

https://www.bitteltr.com/ 

info@bitteltr.com   gokhan@bitteltr.com 
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