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Пейджер RECS R-07  

Інструкція користувача 
 

Пейджер офіціанта/медперсоналу RECS R-07 від американської компанії 

ROYAL RECS призначений для прийому сигналів виклику. Пейджер можна 

носити на шиї або закріпити кліпсою на поясі/кишені. 

1. Комплект постачання 

 Пейджер RECS R-07 з кліпсою на звороті; 

 Кабель живлення Micro USB; 

 Блок живлення 5В 1А; 

 Ремінець із карабіном для носіння на шиї. 

2. Технічні характеристики RECS R-07 

 Кількість викликів, що одночасно виводяться: 3; 

 Максимальна кількість кнопок: 500 шт.; 

 Мова: українська/англійська; 

 Режими оповіщення: вібрація, сигнал, підсвічування екрана та 

комбінації цих режимів; 

 Чутливість прийому: 114 Дб; 

 Пам'ять: останні 20 номерів викликів; 

 Живлення: акумулятор – літієва батарея 250 мАг; 

 Час роботи акумулятора: 7 днів (в режимі очікування); 

 Робоча частота: 433,92 МГц; 

 Сумісність з 1,2,3,4,5 кнопковими кнопками виклику; 

 Розміри, мм: 52,3 х 61,7 х 16,5; 

 Корпус: білий ABS пластик; 

 Протокол бездротового зв'язку: EV1527. 
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3. Зовнішній вигляд R-07  

 

3.1. Кнопка "Вхід" для входу в розділ пейджера, а також для 

підтвердження варіантів вибору 

3.2. Кнопка «Меню» для перегляду розділів меню та інших списків у 

пейджері 

3.3. Кліпса для кріплення пейджера на поясі чи кишені 

3.4. Отвір для кріплення ремінця 

3.5. Кнопка «Вгору» 

3.6. Кнопка «Вниз» 

3.7. Micro USB роз'єм для заряджання пейджера 

3.8. Індикатор живлення 

4. Увімкнення 

Увага! Перед першим використанням пейджера повністю зарядіть його. 

Щоб увімкнути пейджер, натисніть і утримуйте нижню кнопку з правого боку 

корпусу до включення екрана пейджера. 
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На екрані в режимі очікування відображається:  

1. День тижня; 

2. Режим оповіщення пейджера; 

3. Заряд акумуляторної батареї; 

4. Поточний час; 

5. Поточна дата. 

 

5. Налаштування пейджера 

Увага! Повний режим налаштувань пейджера доступний лише тоді, коли 

пейджер підключений до зарядного пристрою. 

Поставте пейджер на заряджання. Вставте провід блока живлення в Micro 

USB роз'єм пейджера, а блок живлення підключіть до розетки 220 В. 

Індикатор живлення засвітиться червоним. 

Для входу в меню налаштувань затисніть одночасно 2 кнопки на правому 

боці пейджера на 2 секунди. 

Для виходу з режиму налаштування ще раз затисніть на кілька секунд дві 

кнопки справа. 

5.1. Розділи меню налаштувань 

1. Ввести кнопки - для додавання кнопок виклику. 

1. Сигнал виклику - для вибору режиму оповіщення про отримання 

сигналу виклику. 

2. Кількість цифр – для вибору формату відображення номерів виклику 

(2, 3 або 4 знаки у номері) 

3. Карта ключів – для редагування функцій багатокнопкових кнопок 

виклику. 

4. Видалити кнопку - для видалення конкретної кнопки виклику з пам'яті 

пейджера. 

5. Мова – для вибору мови інтерфейсу пейджера. 

6. Дата & Час – для встановлення дати, часу та дня тижня. 
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7. Чорна скринька – для перегляду історії викликів. 

8. Будильник – для увімкнення будильника. 

9. Видалити все - для скидання пейджера до заводських налаштувань. 

 

5.1.1 Ввести кнопки  

                                                       

Для входу в розділ натисніть один раз кнопку 

«Вхід». На екрані з'явиться 2-, 3- або 4-значний 

номер виклику (залежно від налаштувань у 

розділі Кількість цифр). 

 

           

 За допомогою кнопок на правому боці пейджера 

встановіть на екрані пейджера номер, який 

хочете присвоїти кнопці виклику. Використовуйте 

кнопку «Меню» (верхня справа) – для 

збільшення числа, кнопку «Вхід» (нижня справа) 

– для переведення курсору на інший розряд 

числа. 

 

Натисніть кнопку виклику, яку хочете додати в пейджер під цим номером. На 

екрані з'явиться напис “Ввести завершено”, а номер, який спочатку був 

виставлений, наприклад 01, автоматично зміниться на 02. 

Зверніть увагу: щоб система правильно змінювала цифрову послідовність, 

потрібно вибрати потрібний розряд. Він і буде збільшуватися при натисканні 

наступної кнопки виклику. Тобто для програмування номерів кнопок 01, 02, 

03, 04. виберіть у числі «01» – цифру «1». Вона і автоматично 

змінюватиметься на 2, потім на 3 і т.д. Якщо вибрати першу цифру «0» у числі 

«01», після програмування кнопки під цим номером, система змінить число 

«01» на число «11». 
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Після програмування всіх кнопок виклику одночасно затисніть на кілька 

секунд дві кнопки з правого боку, щоб повернутися до основного меню 

налаштувань. 

5.1.2. Сигнал виклику 

 

Це розділ вибору способу оповіщення. 

Натискаючи кнопку Меню, перейдіть на пункт 

Сигнал виклику і натисніть 1 раз кнопку Вхід.  

 

 

На екрані з'явиться 3 типи оповіщення у вигляді 

іконок: вібрація, підсвічування, звуковий сигнал. 

Використовуйте кнопку "Меню" для переходу між 

типами оповіщення, а кнопку "Вхід" для вибору 

потрібного режиму. При цьому біля вибраного 

режиму з'явиться точка. 

 

Для збереження налаштувань та повернення в основне меню затисніть на 

кілька секунд дві кнопки на правому боці корпусу пейджера. Ви повернулися 

до меню налаштувань. 

 

Кількість цифр  

Для вибору кількості знаків у номері виклику 

зайдіть у розділ «Кількість цифр». 

Для цього перейдіть до розділу, натискаючи 

кнопку «Меню» і увійдіть у розділ, натиснувши 

кнопку «Вхід». 
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На екрані з'явиться цифра 2. Це означає, що на 

екран пейджера будуть виводитися двозначні 

номери викликів. Встановіть потрібну розрядність 

номера виклику, натискаючи кнопку «Меню». 

Цифра змінюватиметься у такій послідовності: 2 – 3 

– 4. 

Вибравши потрібний варіант, натисніть кнопку «Вхід» для збереження 

налаштувань та повернення до основного меню налаштувань. 

 

Карта ключів  

У цьому розділі встановлюються назви функцій 

кнопок виклику.  

Список назв: Винести, Виклик, Вода, Рахунок, 

Замов., Кальян, Лікар, Медсестра, SOS, Кухня, Bar, 

BBQ, Coffe, Good, Fair, Bad, Spa, DSG, IV OV, C/O, 

Clear, OT , Boot,  Boss, MTG, SEC, Come, Go, Lobby, F/M, 

Head, AUTH, SG 

Для пересування по списку назв функцій 

використовуйте кнопку «Меню» на пейджері.  

Вибравши потрібну назву, натисніть кнопку виклику. 

Праворуч від функції з'явиться число чи літера. Це 

означає, що пейджер отримав сигнал з цієї кнопки          

виклику. Щоб зберегти зміни, натисніть 1 раз на 

кнопку «Вхід».  

Для повернення в основне меню налаштувань – затисніть та утримуйте дві 

кнопки з правого боку. 
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Видалити кнопку 

 

 Натискаючи кнопку «Меню», перейдіть до розділу 

«Видалити кнопку» та натисніть кнопку «Вхід».  

 

 

На екрані з'явиться “Натисніть кнопку”. Натисніть 

кнопку виклику, яку хочете видалити з пам'яті 

пейджера. Після натискання кнопки виклику – на 

екрані пейджера з'явиться повідомлення: 

"Видалено". 

Натисніть на кілька секунд дві кнопки справа, щоб  

повернутися до головного меню налаштувань. 

 

Мова 

 

Щоб вибрати мову інтерфейсу, перейдіть до 

розділу «Мова», натискаючи кнопку «Меню». 

Потім натисніть кнопку «Вхід».  

 

На екрані з'явиться два варіанти мови: Українська 

та Англійська. Виберіть потрібний, натискаючи 

кнопку "Меню". Для підтвердження вибору та 

виходу в основний режим налаштувань натисніть 

один раз кнопку «Вхід». Мова інтерфейсу зміниться 

на обрану вами. 
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Дата & час 

 

Щоб встановити поточну дату та час, перейдіть до 

розділу «Дата & Час», натискаючи на кнопку 

«Меню». Потім натисніть кнопку «Вхід».  

 

 

Для переходу між даними натискайте кнопку Вхід, 

для зміни значення – натискайте кнопку Меню. 

Наприклад, якщо Ви перебуваєте в розділі 

редагування року, натискання кнопки «Меню» 

призведе до зміни значення у полі Рік. Порядок 

переходу між даними: Рік – Місяць – Дата – День 

тижня – Година – Хвилини. 

Щоб повернутися до основного розділу налаштувань, натисніть і утримуйте 

кілька секунд дві кнопки пейджера справа. 

Чорна скринька 

Щоб переглянути історію отриманих сигналів 

викликів, перейдіть на рядок «Чорна скринька», 

натискаючи кнопку «Меню». Потім натисніть 

кнопку "Вхід" і перегортайте історію за допомогою 

кнопки "Меню".  

 

Щоб повернутися до основного розділу 

налаштувань, натисніть і утримуйте кілька секунд 

дві кнопки пейджера справа. 
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Будильник 

Можна одночасно встановити до 3 будильників. 

Вибір будильника за допомогою кнопки Меню, 

підтвердження вибору за допомогою кнопки Вхід.  

 

Щоб повернутися до основного розділу налаштувань, 

натисніть і утримуйте кілька секунд дві кнопки 

пейджера праворуч. 

 

 

Видалити все 

 

Щоб скинути параметри пейджера до заводських 

установок, перейдіть до пункту «Видалити все», 

натискаючи кнопку «Меню». Потім натисніть кнопку 

«Вхід». 

На екрані з'явиться питання: "Видалити все?". 

Натискаючи кнопку «Меню», виберіть «Так» для 

скидання налаштувань (або «Нi» для скасування 

скидання) і натисніть 1 раз на кнопку «Вхід» для 

підтвердження змін.  

 

Щоб вийти з режиму налаштування, ще раз затисніть на дві секунди дві 

кнопки праворуч. Пейджер перейде у робочий режим. 

Примітка: Рекомендуємо використовувати в роботі з пейджером кнопки 

виклику однієї моделі. 


