PAPAGÁJ
NINCS TÖBBÉ CÍMTÉVESZTÉS !
A készülék azoknak a taxisoknak lett kifejlesztve, akik rádióról dolgoznak, és a diszpécser adja
a címeket. A készülék automatikusan, digitálisan tárolja a kiadott címet, és egy gombnyomással
többször visszahallgatható a saját hangszóróján.

Mőködése a következı:
Amikor a diszpécser által bemondott cím megfelelı a taxisnak, akkor
megnyomja egy pillanatra az URH rádió adásgombját, amivel aktivizálja a
kódadóját. Ebbıl a kódból tudja a diszpécser, ki akarja a fuvart felvenni. A
készülék ettıl a pillanattól elkezdi venni a diszpécser által mondott címet.
Ha nem vette jól a kódot a diszpécser, akkor azonnal ismétlésre szólítja fel a
taxist, aki újból megnyomja egy pillanatra az adásgombot. Erre az ismétlésre
kettı másodpercet ad a készülék, és ha meg lett nyomva az adásgomb, akkor
elölrıl kezdi a felvételt. (Végtelenszer lehet újrakezdeni.)
Ha letelt a két másodperc, és nem nyomtunk adásgombot, akkor pirosra vált a
zöld LED, és már nem engedi az újrakezdést, így nem törlıdik le a felvett
üzenet.
Ha vége van a diszpécser által bemondott címnek, akkor visszaigazolásképp
megint lenyomja a taxis az adásgombot egy pillanatra. A készülék nem reagál
rá, és vesz tovább. Ha meg akarjuk állítani a további felvételt nyomjuk meg
valamelyik gombot. Ha a zöldet nyomtuk, akkor a további felvétel tiltva van,
ha a pirosat, akkor beélesedik a következı felvételre. A felvételt erıs piros
LED jelzi. Visszahallgatható a felvett szöveg a zöld gomb lenyomásával. Újból
csak akkor lehet megint felvenni vele, ha egy pillanatra megnyomjuk a piros
gombot, ekkor a piros LED megint zöldre vált.
A piros gombbal bármikor felvehetünk szöveget úgy is, hogy nem nyomjuk
meg az adásgombot.

Felvételi idı max.:

90 másodperc

Ára:10 000,-Ft. + ÁFA.

A felvett szöveg 100 évig tárolható, tápfeszültség nélkül.
Bekötés:
Piros = +12V
Fekete = Test
Zöld = URH rádió hangszórója
Sárga = URH rádió adásgombja (PTT) aktív TEST.
Méretek: 56 x 90 x 22 (mm.)
Gyártó:
EÖRDÖGH TRADE KFT.
DIGITAXI TAXIÓRA SZERVIZ
1196 BUDAPEST Vas Gereben u. 113.
Telefon: +36/1/282-4280/101mellék. +36/20/959-0098 www.eordogh.hu
Nyitva: hétfıtıl csütörtökig 9-13 és 13:30-18 óráig, pénteken 9-15 óráig.

