
Bezoekers kunnen zich melden met een druk op de knop. 
De receptiemedewerker is multi-inzetbaar en snel op 
locatie!

Op de receptiebalie ligt een oproepknop. Door op deze knop te drukken 
wordt draadloos een bericht naar de tekstpager gestuurd. Zo weet de 
receptiemedewerker dat er een bezoeker is en ook waar deze oproep 
vandaan gekomen is. De tekstpager geeft een licht, tril- en geluidsignaal, in 
combinatie met een tekst op het display. Zo kan er vanaf diverse afdelingen 
zijn opgeroepen en ziet de medewerker gelijk vanaf welke locatie de oproep 
is gedaan. Het bereik van het receptie oproepsysteem is 400 meter en kan 
worden verlengd tot 2 kilometer met een repeater.

Communicatie > UHF radiocommunicatie / aanpasbaar
Bereik > Tot 400 meter.

DE TEKSTPAGER:
Afmetingen:  L6.4 x B4.3 x H2.0 cm 
Gewicht: 76 gram
Voeding:  AAA batterij
Batterijduur:  21 dagen bij 20x oproepen per dag
Melding: Licht-, tril- en/of geluidsignaal met
 tekstberichten

DE OPROEPKNOP:
Afmetingen:  L11.0x B11.0x H1.6 cm
Gewicht: 56 gram
Voeding: Accu
Batterijduur:  150 dagen bij 20x drukken per dag
Zendvermogen: 0.01 Watt

COMPLEET SYSTEEM: OPROEPKNOP + TEKSTPAGER

TEKSTPAGER A4

RECEPTIE OPROEPKNOP
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HET RECEPTIE OPROEPSYSTEEM



1.

Op de 
receptiebalie 

ligt een 
oproepknop.

2.

Wanneer een 
bezoeker zich 

meldt, dan wordt 
op de knop 

gedrukt.

3.

 De 
receptiemedewerker 

ontvangt de 
oproep op 

de tekstpager.

4.

De bezoeker 
wordt snel 

geassisteerd. 

LAADSTATION
Om de oproepknop op te laden wordt het laadstation gebruikt. Na elke 
werkdag kunnen de oproepknoppen op de laadstation worden gestapeld. 
Er kunnen maximaal vijftien oproepknoppen op één laadstation worden 
gestapeld. U kunt er ook voor kiezen om de oproepknop de gehele dag op 
het laadstation te laten op de receptiebalie.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ: 

 De bezoeker wordt altijd snel opgemerkt en geholpen.
 Duidelijke communicatie door tekstberichten.
 Hoge kwaliteit producten, bewezen kwaliteit.
 Draadloze- en effectieve oplossing.
 De receptiemedewerker is multi-inzetbaar.  
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HOE WERKT HET? 


