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Haal alles uit je pager 
Deze gebruiksaanwijzing is specifiek voor de Unication Alpha serie, 
8/16 RIC pager, onder de naam Alpha Elegant en Alpha Legend.
We adviseren je om wat tijd te reserveren om alles te leren over de 
diverse functies en berichtencapaciteiten van je pager.
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Buttons

Button naar beneden

Button naar boven

Button naar links

Button naar rechts

Button selecteren

Lezen/stoppen/aanzetten
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Display symbolen 

Pager symbolen 
I. Statussymbolen van de pager (linkerzijde van het scherm) 

Symbool Functie

Privetijd

Inschakelen

Hoorbaar alarmmodus

Alarm

II. Berichten symbolen (eerste 3 regels van het display)
Symbool Functie

Vergrendeld bericht

Bewaard bericht

Geheugen vol

Alarmbericht

 1. Selecteer alarmtoon
 2. Stel tijd en alarm in
 3. Stel privetijd in
 4. Zoom in/uit
 5. Stel geluid- en trilsignaal in
 6. Stel in of buiten dienst in
 7. Zet pager uit

 8. Escape (terug naar scherm)
 9. Verwijder berichten
 10. Verwijder alle berichten
 11. Vergrendel/ontgrendel bericht
 12. Stel alarm in
 13. Voeg toe aan notitieboek
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III. Functiemenu symbolen (onderste regel van het display)
Symbool Functie

Selecteer waarschuwingstoon

Stel tijd en alarm in

Stel privétijd in

Weergave inzoomen

Weergave uitzoomen

Stel hoorbaar alarm in

Status: buiten dienst

Status: in dienst

Zet pager uit

Escape

Verwijder bericht

Verwijder alle berichten

Vergrendel bericht

Ontgrendel bericht

Stel berichtalarm in

Maildrop waarschuwing aan

Maildrop waarschuwing uit

Voeg toe aan notitieboek
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IV. Kies alarm symbolen (bij kies alarm menu) 
Symbool Functie

Geen geluid bij alarm

Geluid bij alarm

Tijdsindeling: 24 uur

A.M.

P.M.

Uitschakelen alarm

Inschakelen alarm

Stel herinneringsalarm in

Stel alarmmodus in

Stel alarm met trilfunctie in

Stel trilfunctie in en daarna alarmmodus

Stel trilfunctie in

Stel piepgeluid in

Stel stille modus in

Stel continue trillen in

Stel onderbroken trillen in

Stel algemene toon in

Stel escalerende toon in
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V. Andere symbolen
Symbool Functie

Privetijd ingeschakeld

Privetijd uitgeschakeld

Tijdsinsdeling 24 uur

A.M.

P.M.

Uitschakelen alarm

Inschakelen alarm

Batterij vol

Batterij bijna leeg

Fout gegevensindicator

Bericht voortzetting

Beknopt bericht

Buiten bereik

Zet je pager aan
1. Druk en houd de      button vast.
2. Je pager waarschuwt en laat     zien in de linkerhelft van de 
 display. De tijd en datum staan onderaan de display.

Zet je pager uit
1. Druk     voor het functiemenu.
2. Druk     om de cursor naar     te bewegen.
3. Druk     twee keer in om de pager uit te zetten.
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Ontvangen en lezen van je berichten
Als er een bericht is ontvangen geeft de pager een waarschuwing 
en laat een knipperend     symbool zien.

1. Druk op een button om de waarschuwing te stoppen.
2. Druk op      om het bericht te tonen.

Lees bewaard bericht
De pager slaat automatisch het bericht op alsmede de tijd en datum 
wanneer het bericht is ontvangen. Een pijl naar beneden     rechts 
onderin het scherm geeft het bericht dat u leest weer en d.m.v. 
scrollen kunt u het gehele bericht lezen.

1. Druk op      om door te gaan naar het volgende scherm van het 
bericht.

2. Druk op     om je bericht regel voor regel te lezen.
3. Druk en houd      vast om snel te scrollen door je bericht,  

scherm voor scherm.

Lees meer opgeslagen berichten
De Elegant en Legend pagers bewaren tot 19 persoonlijke  
berichten in zijn geheugen. Als er meer dan één bericht is, kun je 
het volgende doen:

1. Druk     of      om het bericht te selecteren dat je wilt lezen. Het 
symbool     geeft de locatie aan van het bericht

2. Druk      om uw boodschap weer te geven. Terwijl je de 
berichten leest, kun je op     of     drukken om de vorige of het 
volgende bericht te zien. Een knipperend     symbool betekent 
dat je een bericht hebt dat nog niet gelezen is. De pager  
waarschuwt op bepaalde tijden om je eraan te herinneren dat 
je nog ongelezen berichten hebt.
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Gebruik van de menufunctie
Druk op     om de menufunctie te tonen.
De menufunctie geeft je toegang tot de verschillende mogelijkheden 
van je pager door middel van een serie symbolen en tekens.
Bijvoorbeeld: als het scherm van de menufunctie voor het eerst 
wordt getoond en het symbool       verschijnt, wordt de positie van 
de cursor aangegeven. Je kunt nu      of      indrukken om de cursor 
te bewegen binnen de menufunctie.

Belangrijk: Druk op        om het menu te verlaten zonder  
ver   an deringen aan te brengen. 

Schermverlichting
De schermverlichting van de pager brandt met weinig licht als er op 
een willekeurige button wordt gedrukt. Je kunt altijd handmatig de 
schermverlichting activeren of de-activeren door op     te drukken en 
vast te houden voor 2 seconden. Als er niet op een andere button 
wordt gedrukt, gaat de schermverlichting automatisch uit als de 
pager terug gaat naar de standby modus.
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Vergrendelen en ontgrendelen berichten
Tot 10 berichten kunnen opgeslagen worden. Daar worden ze 
beschermd tegen vervanging als het geheugen vol is (aangegeven 
door het       symbool).

1. Druk op      .
2. Druk op      of      om het bericht te selecteren dat vergrendeld 

moet worden.
3. Druk op     om de menufunctie te tonen.
4. Druk op      om de cursor naar vergrendeling (    ) of naar  

ontgrendeling (    ) te verplaatsen.
5. Druk op     om het bericht te openen of te sluiten
6. Het symbool     of     is te zien in het display, dat de status 

aangeeft van het bericht in het geheugen.

Display zoom
Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de standaard 
4-regelige display omgezet in een 2-regelige display. De karakters 
zijn verticaal vergroot, waardoor de leesbaarheid beter is.

Om de zoomweergave in te schakelen:
1. Druk op      in de menufunctie om de cursor naar       te ver-

plaatsen.
2. Druk op    . Zoomweergave is nu actief.

Alle nieuwe en bewaarde berichten, inclusief notitieboek berichten, 
zijn weergegeven in een 2-regelig formaat. De tekens van de pager 
zelf worden niet vergroot in de zoomweergave.
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De tijd en datum instellen
1. Druk op     voor weergave van de menufunctie.
2. Druk op      om de cursor naar      te verplaatsen.
3. Druk op     om de tijd en het alarmscherm te tonen.
4. Druk op      om de cursor te verplaatsen naar de cijfers van het 

hele uur.
5. Druk op     of     om het juiste uur in te voeren.
6. Druk op      om de cursor naar de cijfers van de minuten te 

verplaatsen.
7. Druk op     of     om de juiste minuut in te voeren.
8. Herhaal dit voor elke reeks cijfers: AM/PM, 24 uur, maand/dag/

jaar.
9. Druk op     om de tijd te activeren en de datum definitief te 

maken.

Voorbeeld van het alarmscherm

Als je de cursor verplaatst na het laatste symbool in de rij (uiterst 
rechts), gaat hij automatisch rond en wordt getoond als het eerste 
symbool in het begin van dezelfde rij (uiterst links).

Belangrijk: Druk op        om het menu te verlaten zonder ver   - 
an deringen aan te brengen. 
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Het alarm instellen
Er kunnen twee alarmen op de pager worden ingesteld op een 
bepaalde tijd en datum, of het kan als dagelijks terugkerend alarm 
gebruikt worden.

Het alarm op een bepaalde tijd en datum instellen
1. Druk op     om de menufunctie te tonen.
2. Druk op      om de cursor naar      te verplaatsen.
3. Druk op     om de tijd en het alarmscherm te tonen.
4. Druk op     om de cursor naar      te verplaatsen.

Voorbeeld van het alarmscherm

Het alarmsymbool geeft aan of het alarm in (       ) of uit (       ) is 
geschakeld.

5. Druk op       om de cursor naar      te verplaatsen.
6. Druk op     of     om het alarm in (       ) of uit (       ) te schake len.
7. Druk op       om de cursor naar de cijfers van de uren te ver-

plaatsen.
8. Herhaal dit voor elke reeks cijfers: minuten, AM/PM en datum.
9. Druk op     om de ingegeven selectie te activeren. 

Op de aangegeven tijd zal de pager een 12-seconden durend alarm 
afgeven, ook wanneer de pager op de stille modus staat.
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Dagelijks terugkerend alarm instellen
Volg de hiervoor beschreven stappen, maar druk bij het instellen 
van de datum op     totdat je een blanco maand, dag en jaar (--/--/--) 
ziet.

Het alarm staat nu op dagelijks terugkerend ingesteld.

Belangrijk: Wanneer het alarm niet wordt afgezet als het afgaat, 
zal het symbool blijven knipperen tot er een willekeurige knop wordt 
ingedrukt.

Belangrijk: Druk op        om het menu te verlaten zonder ver   - 
an deringen aan te brengen. 

Alarmmodus instellen
De alarmmodus kan zowel hoorbaar als stil worden ingesteld.

1. Druk op       om de menufunctie te tonen.
2. Druk op       om de cursor naar       of       te verplaatsen.

Voorbeeld van het alarmmodus scherm

Het      symbool wordt opgelicht op het scherm wanneer het geluids-
alarm van de pager uit staat (om je eraan te herinneren om het 
geluid in te schakelen).
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Het      symbool wordt opgelicht op het scherm wanneer het geluids-
alarm van de pager aanstaat (om je eraan te herinneren om het 
geluid uit te schakelen).

3. Druk op       om de gewenste alarmmodus te selecteren.
Wanneer het geluidsalarm van de pager aanstaat (    ), laat je pager 
een kort piepgeluid horen.
Wanneer de pager in de stille alarmmodus staat (    ) en je pager 
voorzien is van een trilstand, zal je pager trillen.

Het alarmpatroon instellen
Belangrijk: het geluidsalarm van de pager moet zijn ingeschakeld 
om het alarmpatroon in te kunnen stellen. De pager heeft zes 
standen (alarm, alarm- en trilstand, trilstand gevolgd door alarm, 
trilstand, piep en stil), zestien alarmpatronen (een standaard 
alarmpatroon, acht verschillende medium alarmpatronen en zeven 
dringende alarmpatronen), twee trilstanden (voortdurend trillen, 
onderbroken trillen) en twee tonen (algemene toon, oplopende 
toon). Dit geeft je de mogelijkheid om de alarmmodus zelf naar 
wens in te stellen.
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Berichten verwijderen uit het geheugen
Je kunt ontgrendelde berichten en berichten waarvan het alarm is 
uitgeschakeld verwijderen uit het geheugen wanneer je het bericht 
bekijkt of vanuit de menufunctie.

Berichten verwijderen vanuit de menufunctie
1. Druk op       of       om het bericht te selecteren dat je wilt  

ver wijderen.
2. Druk op       om de menufunctie te tonen.
3. Druk op        om de cursor naar       te verplaatsen.
4. Druk op       om je keuze te bevestigen.
5. Druk op       om het bericht te verwijderen.

Alle ontgrendelde berichten en berichten waarvan het 
alarm is uitgeschakeld verwijderen

1. Druk op       om de menufunctie te tonen.
2. Druk op       om de cursor naar       te verplaatsen.
3. Druk twee keer op     .

Alle ontgrendelde berichten en berichten waarvan het alarm is 
uitgeschakeld zijn nu verwijderd.

Belangrijk: persoonlijke en maildrop notebooks worden niet  
ver wijderd in deze functie.
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Privétijd instellen
Stel je pager op de volgende manier in op de privétijd functie:
Je kunt een tijdsperiode selecteren waarin je pager volledig stil 
is. Je pager ontvangt wel berichten, maar de alarm modus staat 
uitgeschakeld. Het alarm van je pager zal alleen  
afgaan wanneer er een alarm verloopt of er een bericht met  
prioriteit wordt ontvangen.

1. Druk op       om de menufunctie te tonen.
2. Druk op       om de cursor naar        te verplaatsen.
3. Druk op       om het privétijdscherm te tonen.

Wanneer het scherm voor het eerst wordt getoond, staat de cursor 
op de meest linkse positie. Het ingeschakeld (     ) en uitgeschakeld 
(     ) symbool geeft de huidige status aan.

Voorbeeld van het privétijdscherm

4. Druk op     of     om       of       te selecteren.
5. Druk op        om de cursor te verplaatsen naar de cijfers van 

het hele uur. De tijd waarop de privétijd wordt ingeschakeld 
staat links in het scherm, de tijd waarop de privétijd wordt 
uitgeschakeld staat rechts.

6. Druk op     of     om het juiste uur in te voeren.
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7. Herhaal dit proces voor elke set cijfers, voor zowel de tijd waar-
op de privétijd wordt ingeschakeld als de tijd waarop privétijd 
wordt uitgeschakeld (uur, minuut, AM/PM wanneer je pager is 
ingesteld op de 12-uur modus).

8. Druk op       om privétijd in te schakelen.
Het        symbool wordt getoond wanneer de privétijd functie is 
ingesteld. Wanneer de tijd waarop de privétijd wordt ingeschakeld 
en de tijd waarop de privétijd wordt uitgeschakeld hetzelfde is, zal 
de privétijd functie niet worden ingeschakeld.

Andere functies

Batterijstatus
De batterijstatus bevindt zich in het statusscherm en informeert je 
over het energieniveau van de batterij. De vijf indicatoren variëren 
van vol tot laag:           (vol),           (3/4),          (1/2),           (1/4), 
en           (laag).

Toetsklik
Wanneer deze functie is ingeschakeld en het geluid van de pager 
aanstaat, is een “klik” hoorbaar wanneer er een knop wordt inge-
drukt. Wanneer het geluid uit staat is er geen klik hoorbaar.

Slechte ontvangst
Het       symbool verschijnt wanneer het bericht niet juist ontvangen 
is. De indicator vervangt het gemiste symbool.
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Dubbel bericht
Wanneer hetzelfde bericht meer dan één keer wordt ontvangen, 
verschijnt                                       op het scherm aan het begin van 
het nieuwe bericht. Bij het nieuwe bericht worden de tijd en datum 
van het laatst ontvangen bericht weergegeven.

Buiten bereik (optioneel)
Wanneer deze optie is ingeschakeld, geeft de pager het            
symbool weer wanneer je buiten bereik bent. Het           symbool 
verschijnt op het scherm wanneer je weer binnen bereikbaar gebied 
bent.

Informatie over de batterij
Je pager is ontworpen om te werken met een enkele AA alkaline 
batterij (carbon zink batterijen worden afgeraden). Zie het diagram 
op de pagina hiernaast voor de locatie van het klepje van de  
batterij. Volg om de batterij te installeren of te vervangen de  
volgende stappen:

1. Ontgrendel het klepje van de batterij door het schuifje weg te 
schuiven van het klepje.

2. Schuif het klepje in de richting van de pijl (richting de buiten-
kant van de pager).

3. Til het klepje van de behuizing om het te verwijderen. Haal de 
batterij uit het vakje. 

Volg deze stappen in de tegengestelde volgorde om een nieuwe 
batterij te plaatsen. Let hierbij op de aanduiding positief (+) en 
negatief (-) op de batterij en in de behuizing.
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Belangrijk: plaats de batterij niet verkeerd om! Opgeslagen en 
vergrendelde berichten zullen hierdoor worden gewist.

Onderhoud van je pager
Stel de pager niet bloot aan extreme temperaturen en vocht, om de 
beste weergave van het display te behouden.

Schoonmaken van de pager
Gebruik een zacht, niet schurend doekje en een mild sopje om 
vuil en vlekken te verwijderen van de buitenkant van de behuizing. 
Gebruik een tweede doekje om het sopje te verwijderen met schoon 
water. Dompel de pager niet in water. Gebruik geen andere  
manieren om de pager schoon te maken.

Vervangen van de  
batterijen (achterkant)
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Reparatie en onderhoud
Bij normaal gebruik zal je pager jaren zonder problemen werken. 
Mocht je echter toch problemen ondervinden, neem dan contact  
op met:

Firecom
Opperduit 71A
2941 AS Lekkerkerk
T 085 - 4011980
info@firecom.nl
www.firecom.nl
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