
Altijd duidelijkheid over wie er besteld heeft door wachtende
gasten een coaster mee te geven! 

Verbeter de wachtbeleving van uw gasten door hen een bewegingsvrijheid te 
geven. Wanneer men een bestelling heeft geplaatst en op deze bestelling 
gewacht dient te worden, dan ontvangen de gasten een coaster. Elke coaster 
heeft een uniek nummer, dit nummer wordt op de bon genoteerd. Met de 
coaster kunnen de gasten overal wachten in een straal tot 400 meter. Indien 
een groter bereik gewenst is, wordt een repeater geplaatst om het bereik tot 
2 kilometer te verlengen.

Wanneer de bestelling klaar is, wordt de coaster opgreoepen. Om de coaster op 
te roepen, wordt het coasternummer op de transmitter ingetoetst. De coaster 
geeft vervolgens een licht-, tril- en geluidsignaal, dit is onafhankelijk van elkaar in 
te stellen. Hierdoor weten de gasten dat de bestelling klaar is en de coaster kan 
worden ingeruild tegen de bestelling.

Communicatie > UHF radiocommunicatie / aanpasbaar
Bereik > Tot 400 meter.
Hoeveelheid coasters > Het aantal bestellingen op het piekmoment.

DE COASTER:
Afmetingen:  L11 x B11 x H1.6 cm 
Gewicht: 110 gram
Laadtijd:  2-4 uur
Batterijduur:  Tot 48 uur
Melding: Licht-, tril- en/of geluidsignaal

DE TRANSMITTER:
Afmetingen:  L15.4 x B19x H6.4 cm
Pc koppeling: Eventueel mogelijk
Opties: Buiten bereik alarm /    
 Ophangen mogelijk
Zendvermogen: 1 Watt

HET LAADSTATION: 
Afmetingen: L11 x 1.8 cm
Laadsysteem: Automatisch doorlaadsysteem

COMPLEET SYSTEEM: COASTERS + OPLADER + TRANSMITTER

COASTER

TRANSMITTER

LAADSTATION 
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GASTEN OPROEPSYSTEEM STANDAARD



1.

Steek de stekker 
van de transmitter 
en laadstation in 
het stopcontact.

2.

Het systeem 
is direct 

gereed voor 
gebruik. 

3.

 Bij uitgifte geldt het 
coasternummer 

als referentie naar 
de gasten.

4.

Vanaf de transmitter 
wordt de coaster
opgeroepen door 
het nummer in te 

toetsen.

RECLAME OP DE COASTER

Op de coaster is ruimte voor uw logo of het logo van een leverancier. 
Diverse leveranciers zijn geïntresseerd om mee te investeren wanneer het 
logo van deze leverancier mag worden afgebeeld. 

Informeer naar de mogelijkheden. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 Nooit meer zoeken of roepen naar diegene die besteld heeft.
 Altijd duidelijk van wie de bestelling is, in elke taal.
 Voorkom volle counters met wachtende mensen.
 Bespaar op bedienend personeel.
 Een duidelijke organisatie!  

UW 
LOGO 
HIER? 
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HOE WERKT HET? 


