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Handleiding ProOne+

P2000 Pager

Klik hier om verder te gaan
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In deze handleiding wordt de bediening beschreven van de PagerOne+
pager voor ontvangst van P2000 berichten.

Met de twee pijltjes toetsen in de donker blauwe balk aan de onderzijde
kiest u de voorgaande of volgende pagina.

Door op de tabbladen aan de bovenzijde te klikken komt u direct in de
eerste pagina van het betreffende hoofdstuk.

De inhoudsopgave is op te roepen via het tabblad ‘home’ (    )

Onder het tabblad ‘@’ vindt u ons adres en contact-gegevens.

Welkom TABBLADEN

PIJLTJES-TOETSENPAGINA
2v0
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Kenmerken van de ProOne+

De ProOne+ biedt U de volgende handige opties:

- Display met 4 regels van elk 20 Engelse karakters
- Tot 30 Inbox berichten
- Tot 15 Info folderadressen. Geheugen= 5 Berichten per adres
- 16 Saved folder slots voor berichten overgebracht van de lnbox of Info
   folders
- 8 door de gebruiker te kiezen alert melodieën
- Vibra-alert en Vibra-call
- Snelle toegang tot Vibra modus
- 3 snelheden auto scroll optie
- Capcode controle
- Verlicht display voor gemakkelijk lezen in het donker
- Ongelezen berichten indicatie
- Wekker (Alarm)
- Alarm (een tijd/dag)
- Batterij bijna leeg indicatie *, weergave tijd en datum, geenbereik indicatie *.
   (* deze functies worden bepaald door de service provider)
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SET UP

Informatie Batterij

Deze pager is ontworpen om gebuik te maken van één AA-alkaline batterij.
Gebruik dus geen andere typen.

Als het display             vertoont, is de batterij bijna leeg. Vervang de batterij,
zoals beschreven wordt op pagina 04. De correcte tijd en opgeslagen berichten
zullen behouden blijven, indien u binnen één minuut na het verwijderen van de
oude batterij een nieuwe plaatst.

Let op: Het gebruik van een ander type batterij dan een Energizer E91 of een
Duracell MN1500 1.5V AA alkaline batterij kan de Intrinsic Safety UL Rating
van het apparaat schaden.
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SET UP

OpenenInstallatie en verwijderen
van de batterij

- Plaats de pager met de voorkant
naar onder op de palm van uw hand

- Schuif de vergrendeling open, zoals
aangegeven op de afbeelding

- Druk licht op het batterijdeksel
en schuif dit uit, zoals aangegeven
op de afbeelding

- Plaats een nieuwe batterij in het
daarvoor bestemde compartiment

- Controleer of de polariteit van de
batterij klopt

- Schuif het batterijdeksel weer terug
in de originele positie en sluit deze
door middel van de vergrendeling.
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SET UP

Achteruit

Vooruit

Omhoog

Omlaag

Lees/Aan

Functie

- Achteruit knop: navigeer terug
- Vooruit knop: navigeer voorwaart s
- Functie knop: toegang tot de functie menus
- Lees/Aan knop: lees berichten / aanzetten (ingedrukt houden)
- Omlaag knop: navigeer omlaag / snelle toegang vibra modus
- Omhoog knop: navigeer omhoog

Definitie Knoppen
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SET UP

Pager Aan
Houd          gedurende 2 seconden ingedrukt om de pager aan te zetten.

Pager Uit
Druk eenmaal op        in het Main Menu scherm om naar het Functie Menu
scherm te gaan, druk dan vijfmaal op        om de TURN OFF functie te
selecteren. Druk vervolgens op de       knop, waarna "TURN OFF?" wordt
gevraagd. Druk nogmaals op      om de pager uit te schakelen of op
        om te annuleren.

Backlight

Houd      gedurende 2 seconden ingedrukt om de backlight aan te zetten.

Houd      gedurende 2 seconden ingedrukt om de backlight uit te schakelen.

In- en uitschakelen
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SET UP

Main Menu

09:45  09/1 1 #

Dag/Datum

Batterij

Inbox folder

Info folder

Saved folder00 00

STATUS ICOON
DISPLAY

Alarm

Prive Tijd
Indicator

Alert Status

Ongelezen berichten

Ongelezen slots

De pager keert terug naar het Standby scherm na de time out periode.
Tijd, datum, batterij-niveau en privé tijd worden getoond in het Standby scherm.
Druk op een willekeurige toets om terug te keren naar het Main Menu scherm.
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Surf draadloos over het internet vanaf elke plek in huis.

WiFi hotspot/accesspoint

Breid uw ADSL of kabel-internetaansluiting uit met een WiFi hotspot en

u kunt overal in en rond de woning draadloos internetten. Met onze

EnGenius accesspoints hebt u een groter bereik en betere verbindingen.

Geschikt voor buiten-antenne en meerdere gebruikers.

100 mW/20 dBm • 11 Mbps IEEE 802.11b • 64/128 bit WEP • Hide SSID in AP-mode
• DHCP-Client • Power over ethernet via ethernet-poort (optioneel) • configureren met
webbrowser • MAC-address table filtering • seamless roaming • TNC female-reverse
externe antenne-aansluiting • voeding 12 V/DC~1A • Client isolation • 125 x 108 x 31
mm (LxBxH) • 350 gr.

Tevens leverbaar: WiFi-clients en complete WarDrive sets.

Verkrijgbaar via onze webshop www.senaoshop.com
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Functie Menu’s

- Toets        voor het Function Menu vanuit het Main Menu scherm.
- Toets                voor het vorige/volgende Functie Menu icoon.
- Toets        voor het geselecteerde functie sub-menu.
- Toets          om te annuleren en terug te keren naar het Main Menu.

Pager Tips
Na 60 seconden van inactiviteit op het scherm, keert de pager terug naar
het Standyby scherm zonder veranderingen op te slaan.

09:45    09/1 1

Huidige functie SET ALERT

Stel Privé-tijd in

/

Stel Tijd in

Stel Alert in Zet Pager uit

Pager Control

Stel Alarm in
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Alert modus

- Toets        voor het Functie Menu vanuit het Main Menu scherm.
- Toets        voor de alert modus sub functie.

- Toets                 om te veranderen tussen de alert modes; van vibra naar
sleep, vibra-call, chirp, continuous alert en alert melodieën.

- Toets        om de selectie te bevestigen of        om te annuleren.
De alert status wordt als volgt aangegeven in het Status icon display:

          Audio:   Sleep:
          Alert melodie, chirp,   Ontvang berichten geen alert
          continuous alert.

Vibrate:
Vibratie

09:45  09/1 1

Melodie Mode Iconen
8 alert melodieën

/

Vibra-call:
Vibratie gevolgd door
een audio alert.

De huidige actieve alert zal knipperen zonder af te gaan.
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Snelle toegang tot Vibra modus

U kunt         gebruiken om vanuit Main Menu snel toegang te krijgen
 tot de Vibra modus als uw pager zich in de Audio Alert modus bevindt.

- Houd       gedurende 2 seconden ingedrukt voor de Vibra modus.
- Herhaal dit proces om terug te keren naar de vorige actieve Alert modus.
- Als de pager zich in Prive Tijd bevindt, is snelle toegang tot de Vibra
modus niet beschikbaar.

00 00

09:45  09/1 1

00 00

Alert Modus actief Stille Modus actief

09:45  09/1 1
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Capcode controle

U kunt capcodes in uw pager
in- en uitschakelen.

- Toets        in het Main Menu voor toegang tot het Functie Menu en SET ALERT
verschijnt. .

- Toets  2x       om "CAPCODE CONTROL" te selecteren, en toets vervolgens     .
De eerst beschikbare capcode-index zal knipperen en de bijbehorende capcode-
status (ON/OFF) en capcode-naam zullen worden weergegeven.

- Selecteer met      /       de gewenste capcode
- Druk op     /     om de gewenste capcode in of uit te schakelen.
- Toets       om de instellingen te bestigen of         om te annuleren

09:45    09/1 1

01 02 03 04 05

CAP 06 07 08 09 10

1 1 12 13 14 15

OFF 18FIRE SERVICES
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Privé tijd

Met het activeren van Privé Tijd stelt u een dagelijkse periode in waarbinnen de pager
geen alert laat horen (wel alarm & prioriteitsalerts). Berichten worden ook in Privé Tijd
ontvangen, echter heft Privé Tijd de huidige alert modus status op.

- Toets       in het Main Menu voor het Functie Menu scherm,  en "SET ALERT" zal verschijnen.
- Toets twee keer        om "PRIVATE TIME" te selecteren.
- Toets      . Een knipperende klok verschijnt.
- Toets      /      om de Privé Tijd functie te activeren of de-activeren.*
- Toets        voor het  "START"  veld, toets      /      om de starttijd in te stellen.
- Toets vervolgens        voor het "END" veld, toets     /      om de eindtijd in te stellen.

- Toets       om de instellingen te bevestigen, of           om te annuleren

* Een massieve punt
links van de Status Icoon
Display geeft aan dat de
functie actief is.

09:45   09/1 1

12:00 AM 12:00 PM

START END

Privé Tijd actief
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Wekker (alarm)

Om uw pager als wekker te
gebruiken (één tijdstip per dag,
eenmalig of dagelijks)

- Toets        in het Main Menu voor het Functie Menu scherm, en "SET ALERT" zal verschijnen.
- Toets drie maal        voor "SET ALARM".
- Toets       en een knipperende        verschijnt.
- Toets      /      om het alarm aan        of uit        te zetten. Toets       om het

tijd veld te selecteren.
- Toets      /      om het uur te veranderen en        voor het volgende veld.

Herhaal dit voor het instellen van minuten, AM/PM, dag, maand en jaar.
- Toets        om de instellingen te bevestigen of           om te annuleren.
- Als het alarm actief is, wordt een Alarm icoon getoond in de Status Bar.

Dagelijks alarm:
Door geen datum in te stellen voor het alarm, zal het elke dag op de
gespecificeerde tijd afgaan; bijvoorbeeld: 9 : 00 AM  -- --- --

09:45  09/1 1

12:00        0 1  FEB  03AM
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Pager Controle

Het Pager Controle Menu stelt U in staat de standaard instellingen van uw pager te wijzen.

- Toets        in het Main Menu voor het Functie Menu scherm
- SET ALERT verschijnt. Toets        vier maal voor PAGER CONTROL
- Toets        voor het subfunctie scherm.
- Toets               voor het volgende controle icoon.
- Toets        tvoor het geselecteerde controle setting scherm.

09:45  09/1 1

SET CONTRAST

Auto Scroll Reminder

Stel Zoom InStel Contrast In

/
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Contrast van het display

U kunt het contrast van het display van uw pager naar wens instellen.

- Toets        in het Main Menu voor het Functie Menu scherm,  "SET ALERT” verschijnt.
- Toets vier maal        om "PAGER CONTROL” te selecteren.
- Toets        zodat "SET CONTRAST" verschijnt.
- Toets nogmaals        om Set Contrast te selecteren.
- Toets               om het contrast op het display van uw pager te veranderen.
- Toets       om de instellingen te bewaren of         om te annuleren.

/

09:45  09/1 1 #
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Auto Scroll

Activeren van Auto Scroll zorgt ervoor dat automatisch door een bericht gescrolld wordt.
Het display zal sneller of langerzamer scrollen afhankelijk van de ingestelde snelheid.

- Toets        in het Main Menu voor het Functie Menu scherm,  "SET ALERT" verschijnt.
- Toets vier maal        voor "PAGER CONTROL", en vervolgens       .
- Toets         en “AUTO SCROLL” verschijnt.
- Toets        om Auto Scroll te selecteren.
- Toets       /       voor het actief          of inactief         maken van auto scroll.
- Toets        om auto scroll level te highlighten en      /       om te kiezen

- Toets        om te instellingen te bewaren of          om te annuleren.

09:45   09/1 1

MEDIUM

tussen "SLOW", "MEDIUM" of "FAST" als scroll-snelheid.
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Reminder Alert

Door de Reminder in te schakelen, zal de pager om de 2 minuten aangeven
dat er ongelezen berichten zijn.

- Toets       in het Main Menu voor het Functie Menu scherm,  "SET ALERT"
verschijnt. Toets vier maal        om "PAGER CONTROL" te selecteren,
toets        en vervolgens twee maal        en "REMINDER " verschijnt.

- Toets        voor het Reminder menu.
- Toets      /      om te kiezen tussen ON en OFF.
- Toets        om de instellingen te bewaren of          om te annuleren.

09:45  09/1 1

REMINDER

OFF
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Zoom Instellingen

De tekengrootte van berichten op het display kan met een factor twee
vergroot worden om lezen gemakkelijker te maken.

- Toets        in het Main Menu voor het Functie Menu scherm en "SET ALERT" verschijnt.
- Toets         vier maal om "PAGER CONTROL" te selecteren.
- Toets         en vervolgens drie keer        zodat "ZOOM " verschijnt.
- Toets        voor het Set Zoom menu.
- Toets       /       om te kiezen tussen ZOOM ON en OFF.
- Toets        om de instellingen te bewaren of          om te annuleren.

09:45   09/1 1

SETZOOM

OFF
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Op jacht naar WiFi-HotSpots en AccessPoints.

WAR DRIVE SET

Complete WarDrive Set, bestaande uit 2.4 GHz WiFi client in PC-Card
uitvoering en mobiele antenne met magneetvoet plus antennekabel.
Perfect te gebruiken in de auto voor het efficiënt opsporen van WiFi-
accesspoints/HotSpots.
De WiFi-client is tevens zeer onopvallend te gebruiken met de twee
bijgeleverde opsteekantenne’s en ook geschikt voor betaald gebruik bij
de diverse HotSpots in binnen- en buitenland.

100 mW/20 dBm • 11 Mbps IEEE 802.11b • 64/128 bit WEP • configureren met webbrowser
• seamless roaming • externe antenne-aansluiting • PC-Card.

Tevens leverbaar: WiFi-HotSpots, Accesspoints en Bridges.

Verkrijgbaar via onze webshop www.senaoshop.com

Te gebruiken

met NetStumbler

© Prepay Point B.V.

www.senaoshop.com
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Definitie Knoppen Inbox en Saved Folders

In het Inbox of Saved Folder scherm;
: toont inhoud van het huidige bericht
: naar het volgende bericht
: naar het vorige bericht
: naar de vorige regel van bericht iconen
: naar de volgende regel van bericht iconen
: toegang tot Inbox/Saved Folder Functie scherm

Bij het lezen van een Inbox of Saved bericht;
: scrollt door het bericht. Bij de onderkant van het bericht keert U
terug in het Inbox/Saved Folder scherm
: naar het volgende bericht
: naar het vorige bericht
: naar de bovenkant van het bericht. Bij de bovenkant van het
bericht keer U terug in het Inbox/Saved Folder scherm
: scrollt door het bericht. Bij het bereiken van de onderkant van
het bericht keer U terug in het Inbox/Saved Folder scherm
: toegang tot Inbox/Saved Message Functie scherm
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Definitie Knoppen voor Info Folder
In het Info Folder scherm;

: toont inhoud van huidige bericht in het slot
: naar het volgende slot
: naar het vorige slot
: preview het vorige bericht in het huidige slot
: preview het volgende bericht in het huidige slot
: toegang tot Info Folder Functie scherm

Bij het lezen van een Info Folder Bericht;
: scrollt door het bericht. Bij de onderkant springt het naar het
volgende bericht. Bij het laatste bericht in het slot springt het
naar het eerste bericht
: naar het volgende bericht
: naar het vorige bericht
: naar de bovenkant van het bericht. Bij de bovenkant van het
bericht keert U terug in het Info Folder Screen
: scrollt door het bericht. Bij de onderkant springt het naar het
volgende bericht. Bij het laatste bericht in het slot komt U
terug bij het eerste bericht.
: toegang tot Info Message Functie scherm
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Inbox Folder

- Toets          voor het Inbox Folder scherm vanuit het Main Menu als de
cursor zich op het Inbox Folder icoon bevindt.

             05/08

MESSAGE  TEXT  PREVIEW

Huidige cursor positie

Ongelezen bericht

Gelezen bericht

Ongelezen groepsbericht

Lees groepsbericht

Huidig bericht nummer
Totaal aantal  berichten

Vergrendeld bericht
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Inbox Folder Functie Menu

- Toets        om het Inbox Folder Functie Menu scherm te openen.
- Toets        voor de volgende Inbox Folder Functie.
- Toets        om de huidig geselecteerde functie te activeren.
- Een bevestiging "?" wordt gevraagd bij "DELETE ALL" en "DELETE
MESSAGE".
- Toets        om te bevestigen of          om te annuleren.

             16 / 24

ESCAPE

ESCAPE

VERGRENDEL BERICHT
VERWIJDER BERICHT
VERWIJDER ALLE BERICHTEN

BEWAAR BERICHT
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- Een bericht wordt als gelezen gemarkeerd zodra de eerste pagina van het
bericht is gelezen. Previewen van een bericht wordt niet gezien als het
lezen van een bericht.

- Het vergrendelen van een bericht voorkomt dat dit per ongeluk wordt
verwijderd of wordt overschreven door nieuwe berichten. Er kunnen
maximaal 15 berichten vergrendeld worden.

- Het Inbox Bericht Functie menu kan bereikt worden door        te toetsen
tijdens het lezen van een bericht. Gebruik van het menu is gelijk aan dat
van het Inbox Folder Functie Menu, met uitzondering van de optie "DELETE ALL".

- Let op: vergrendelde berichten kunnen niet worden verwijderd. Daarnaast
kunnen ongelezen berichten niet verwijderd worden met "DELETE ALL".



@ONDERHOUDBERICHTENFUNCTIONSSET UP

24 © Prepay Point B.V.

Ontvangst van berichten

Als een bericht wordt ontvangen, geeft uw pager dit aan conform de
ingestelde alert modus. De tijd en datum aan het eind van het bericht
geeft aan hoe laat deze ontvangen is.

- Toets          om het bericht te lezen.

             05  / 07

MESSAGE   TEXT   MESSAGE

TEXT   MESSAGE   TEXT

MESSAGE   TEXT   MESSAGE

TEXT   MESSAGE   TEXT

             05 / 07

CAP-1

    12:01AM       0 1FEB2005

Tijd en datum

4-lijns x 20 alpha karakters Pijl geeft aan dat bericht op de
volgende pagina verder gaat
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Fout- en Prioriteitsberichten

- Als een bericht niet geheel correct is ontvangen, knipperen de incorrecte karakters.
Dergelijke fouten zijn het gevolg van slechte ontvangst van het paging station.

- Als een prioriteitsbericht is ontvangen, zal uw pager dit aangeven met een
unieke alert, onafhankelijk van de huidige modus (bv; sleep, vibra, prive tijd, etc.

             05/07

MESS%$E

Knipperende incorrecte karakters
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Berichten vol indicator en Dubbele berichten

- Als de Berichten Vol Indicator verschijnt, zullen zonder verder ingrijpen
nieuwe berichten die binnen komen, de oudste berichten overschrijven.

- Als uw pager een dubbel bericht ontvangt, zal dit niet twee keer hetzelfde bericht tonen,
maar één bericht met het Dubbel Bericht icoon in het bericht preview scherm.

           30 /30

MESSAGE TEXT PREVIEW

Berichten vol indicator

        0 1 / 0 1

MESSAGE TEXT PREVIEW

Dubbel Bericht icoon
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Info Folder (Informatie Service)

Uw pager kan informatie ontvangen zoals wereldnieuws of financiële
rapporten (afhankelijk van de services die uw service provider aanbiedt)

- Toets een willekeurige knop in het Standby scherm voor het Main Menu
- Toets          voor het Info Folder scherm vanuit het Main Menu als de

cursor op zich op het Info Folder Icoon bevindt.

         0 7 / 0 7

Geen mail, alert inactief

Ongelezen mail, alert inactief

Geen mail, alert actief

Gelezen mail, alert inactief

Huidige cursor positie

Gelezen mail, alert actief

Ongelezen mail, alert actief

Huidig slot nummer
Totaal aantal slots

Als een info bericht is ontvangen, geeft uw pager dit aan mits u de info alert
hebt aangezet in het info folder functie menu.

*Maximum van 5 Info
berichten van dezelfde
oorsprong in één slot.

*Als een slot vol is
(5 berichten) zal het
volgende ontvangen
info bericht  het
oudste info bericht
overschrijven.
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Info Folder Functie Menu

Toets        voor het Info Folder Functie scherm vanuit het Info Folder scherm.

- Toets               voor de vorige/volgende Info Folder Functie.
- Toets       om de geselecteerde functie te activeren.
Een bevestiging wordt gevraagd "?" bij "DELETE SLOT" en "DELETE ALL SLOTS”.

- Toets       nogmaals om de instellingen te bewaren of         om te annuleren.

           05 / 10

ESCAPE

ESCAPE
ALERT AAN/UIT

DELETE ALL SLOTS

/

DELETE SLOT
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- U kunt het Info Message Functie menu bereiken door        te toetsen als u
uw mail leest.

Het gebruik van het menu is gelijk aan dat van het Info Folder Functie
menu, met uitzondering van de aanwezigheid van "DELETE ALL SLOTS".
Daarnaast is er de functie "SAVE MESSAGE", waarmee individuele Info
berichten naar de Saved Folder kunnen worden verplaatst.
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Saved Folder

U kunt tot 16 belangrijke Inbox of Info berichten in uw Saved Folder
opslaan. Als de Saved Folder vol is, verschijnt "MEMORY FULL" als u
probeert Inbox of Info berichten op te slaan in deze folder.

- Toets de          knop voor de Saved Folder in het Status scherm als de
cursus zich op het Saved Folder icoon bevindt.

          03 / 05
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Saved Folder Functie Menu

- Toets        voor het Saved Folder Functie menu in het Saved Folder scherm.

U kunt het Saved Message Functie menu bereiken door        in te toetsen
tijdens het lezen van een bericht. Gebruik van het menu is gelijk aan dat
van het Saved Folder Functie menu, met uitzondering van de
aanwezigheid van de optie "DELETE ALL".
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Vergroot uw bereik
met onze rondstralers

Met een buitenantenne vergroot u het bereik van uw accesspoint of hot spot.
Rondstralers stralen de zendenergie in alle richtingen zodat u overal rondom
uw woning of bedrijf optimale verbinding hebt. Dankzij verticale bundeling
wordt een optimale versterking van het signaal bereikt.

2.4-2.5 GHz • N-Female aansluiting • VSWR <1.5:1 • 50 Ohm • verticale polarisatie
gain 8 tot 12 dBi (model afhankelijk)

Tevens leverbaar: WiFi-HotSpots, Accesspoints en Bridges.

Verkrijgbaar via onze webshop www.senaoshop.com

© Prepay Point B.V.
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Onderhoud

Behandel uw pager met zorg:

Om de kwaliteit van het display van uw pager te behouden,
dient u dit niet bloot te stellen aan extreme temperaturen
(felle zon) of vocht.

Maak de buitenkant van de pager schoon met behulp van
een niet-klevend doekje.

Gebruik geen andere middelen om de pager schoon te
maken.

Dompel de pager niet onder in water.
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De  ProOne+ is ontworpen om de service provider in staat te stellen
de naamvelden een eigen benaming te geven

De volgende naam-componenten kunnen gewijzigd worden

Naam component               Maximum aantal karakters

Group name                              14

Info name                                  14

Inbox folder name                     10

Info folder name                        10

Saved Folder name                   10
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De Pager ProOne+ is op de markt gebracht door:

Prepay Point B.V.
Dorpsstraat 43
3751 EM Bunschoten-Spakenburg

Niets uit deze handleiding mag worden overgenomen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Prepay Point B.V.

Deze file mag vrij van rechten worden verspreid en gecopieerd, mits hierin
geen wijzigingen of toevoegingen zijn aangebracht. Elke andere wijze van
vermenigvuldiging is een inbreuk op het auteursrecht.
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