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Перетворювач RECS HIBO  

Інструкція користувача 

Перетворювач HIBO RECS входить в комплект 
бездротової системи виклику HIBO для спільної 
роботи з безбатарейний кнопками виклику RECS 
HIBO.  

Перетворювач приймає і конвертує імпульсні 

цифрові сигнали з кнопок виклику персоналу HIBO 

для подальшої передачі конвертувати сигналу на 

стандартні приймальні пристрої і пейджери. 

Перетворювач HIBO працює з усіма кнопками з 

серії HIBO, а також сумісний з пейджерами і 

приймачами-табло ТМ «ROYAL RECS» (США).. 

У цій інструкції ми розповімо, як користуватися 

перетворювачем, як програмувати в нього кнопки 

виклику і видаляти їх при непотрібності. 
 

1.1 Підключіть перетворювач HIBO до мережі за допомогою адаптера харчування. На приладі 

включиться червоний індикатор харчування. Натискаючи по черзі на кнопки виклику, ви 

бачите, що синій індикатор передачі сигналу не світиться - сигнал не передається. Кнопки 

виклику HIBO необхідно запрограмувати в перетворювач HIBO RECS. 

Як увійти в режим програмування перетворювача 
 

1.2 Для входу в режим програмування на зворотному боці перетворювача затисніть і 

тримайте Program протягом 3 секунд. Індикатор загориться синім світлом - 

перетворювач увійшов в режим програмування. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Як запрограмувати кнопки виклику HIBO в перетворювач 

 

1.3 Натисніть кнопку виклику один раз - індикатор блимне два рази. Кнопка запрограмована. 
Повторіть дану операцію з рештою кнопками виклику
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Як вийти з режиму програмування перетворювача 
 

1.4 Для виходу з режиму програмування повторно натисніть кнопку Program 1 раз. Індикатор 

вимкнеться. Перетворювач перейде у режим очікування. При цьому світиться тільки 

індикатор живлення корисного кольору. 

Перевірка роботи перетворювача 
 

1.5 Натисніть на кнопку виклику - на перетворювачі одноразово блимне синім індикатор 

передачі. Це означає, що кнопка виклику запрограмована в перетворювач і відправлена на 

приймальний пристрій. Аналогічно перевірте роботу всіх інших кнопок. 
 

Видалення кнопок виклику з перетворювача 
 

1.6 Для видалення всіх записаних кнопок виклику з пам'яті перетворювача - натисніть і 

утримуйте кнопку Program до тих пір, поки індикатор передачі не блимне 5 разів. Всі 

кнопки видалені з пам'яті приладу. 
 

Для перевірки натискаємо на кнопки виклику і бачимо, що індикатор передачі не світиться. 
 

Встановлення перетворювача HIBO RECS USA 

2.1 Підключіть антени до перетворювача перед початком експлуатації. Порядок 

підключення антен не має значення. 

2.2. Розміщення перетворювача: покладіть пристрій між передавачем і приймачем і 

відрегулюйте відстань згідно сигналу передавача. Після цього так само, налаштуйтеся. 

 

Технічні характеристики 
- Робоча частота: 433,92 МГц;  

-  Струм в робочому режимі: до 255 мА; 

- - Потужність передачі: 500 мВт; 

- - Відстань передачі близько 800 м у відкритій зоні; 

- - Живлення: 220 В через адаптер 12 В / 2 А (в комплекті)  

 

Відеоінструкцію ви можете переглянути на сайті http://callbells.net 

 

http://callbells.net/page.php?page=228

