Beschrijving CallHelp 400CS software.
Conformiteitverklaring
Hierbij verklaren wij dat het volgende product:
Omikron CallHelp 400CS
aan alle productnormen, keuringen en veiligheidseisen
volgens de richtlijnen 1995/5/EG (R&TTE-RL) voldoet.
Product omschrijving: Kabel aansluit set RS232 en PC
software, ten behoeve van CallHelp 400TX oproepsysteem.

De Omikron CallHelp 400CS software is een programma om
met een PC waarop Windows 95, 98, 2000 of XP geïnstalleerd
is de Omikron CallHelp 400TX te bedienen.
Na opstarten van de software ziet u een grafische afbeelding
van de zender/bedienpost CallHelp 400TX op het PC
beeldscherm. Indien de bedienpost wordt gevonden ziet u op
het scherm staan “connected to com port x”. Gevolgd door de
boodschap “Transmitter ready”.

Gebruiksaanwijzing.
Op dezelfde wijze als met het toetsenbord van de
zender/bedienpost CallHelp 400TX voert u nu met een muis of
numeriek getal de oproep- en boodschapcode in.
Oproepen naar een bedienpost ingesteld als 9L, 9LPlus, 99L,
999L dienen als volgt te worden ingevoerd:
9L : Voer in [ 0 0 ] daarna de vrije boodschapcode [ 0 – 9 ]
Voorbeeld: “roep alle ontvangers op met boodschapcode
“6 ”in het display. Voer in: [ 0 0 6 ].
9LPlus: Voer in [ 0 ] daarna de vrije oproepcode [ 0 – 9 ] en
daarna altijd [ 0 ] Voorbeeld: “roep ontvangernummer “8 “
op.” Voer in: [ 0 8 0 ].
99L: Voer 3 vrije nummers in van oproep- en boodschap code.
Voorbeeld: roep ontvangernummer “17 ”op met
boodschapcode “6 ”in het display. Voer in: [ 1 7 6 ].

Omikron-Europe B.V.
Kolenbranderstraat 20D
2984 AT Ridderkerk
Nederland
tel. 00 31 (0) 180 - 417011
fax. 00 31 (0) 180 - 461213

Ridderkerk,
01.06.2004

999L: Voer 6 vrije nummers in van oproep- en boodschapcode.
Voorbeeld: roep ontvangers “0 2 0”t/m “0 2 9”op met
“4 5 6”in het display. Voer in: [ 0 2 Group 4 5 6 ].
Druk na invoeren op de toets [Call/Help] .
Voor de exacte gebruikshandleiding om oproepen te plaatsen
en uitleg van de verschillende instelbare systemen verwijzen
wij tevens naar de handleiding van de Omikron CallHelp
400TX en de Omikron CallHelp 400RX.

web:http://www.omikron-europe.com
e-mail : info@omikron-europe.com

A.M. de Raadt

Aansluiten van Omikron CallHelp 400TX bedienpost en Omikron CallHelp 400TC interface.
Zet de bedienpost CallHelp400TX “uit”. Sluit uitsluitend de bijgeleverde kabel aan op de Omikron CallHelp 400TC in de
daarvoor bestemde modulaire aansluiting met kenmerk “main unit“op de achterzijde van de 400TC interface en de andere
kant van de kabel op de zender/bedienpost Omikron CallHelp 400TX in de modulaire aansluiting met kenmerk “Tel/PC Box”.
Sluit hierna uitsluitend de bijgeleverde RS232 Kabel aan op de Omikron CallHelp 400TC in de daarvoor bestemde 9 polige
DIN aansluiting met kenmerk “pc comm port“op de achterzijde van de 400TC interface en de andere kant van de kabel op
een vrije seriële 9 polige DIN PC communicatie poort.
Raadpleeg altijd een bevoegd installateur / systeembeheerder voor de juiste wijze van
aansluiten en het installeren van de software. Op de PC dient een vrije serieele
communicatie poort aanwezig te zijn en Windows 95,98,2000, XP geïnstalleerd te
zijn. De software configureert zich zelf naar de juiste seriële communicatie poort en
maakt hiermee na opstarten verbinding.
p e r s o n e n z o e k s y s t e m e n

-1Lees deze handleiding aandachtig voordat u het toestel aanzet. Voor alle vragen betreffende het gebruik en
onderhoud van dit artikel, welke niet in deze handleiding behandeld zijn, dient u zich tot uw leverancier te wenden.

