
 БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА 

ЗА ПОВИКВАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ ЗА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Компоненти:

1. Табло-приемник за повиквания от до 16 броя стаи/легла  – 1бр.

2. Безжичен Бутон за повикване (с поставени батерии Li-Ion CR2016 3V -2бр) – таблото приемник 

поддържа до 16 броя безжични бутони

3. Адаптер 220V/12V посредством който се захранва Таблото-приемник – 1бр.

Обща информация:

Предназначена е за малки здравни заведения (отделения в болници, старчески домове и т.н.) с малък 

брой стаи, при които не е необходимо да се пази информация кога е постъпило повикване и кога 

персоналът се е отзовал. Системата поддържа до 16 безжични Бутона за повикване. Те могат да бъдат 

неподвижно закрепени (към стена, нощно шкафче) или да бъдат оставени подвижни. Възможни са два 

начина на разполагането им:

– по един бутон в стая: тогава системата ще обслужва до 16 стаи и на таблото-приемник ще се 

изписва номерът на стаята

– по един бутон за легло: тогава системата ще обслужва до 16 легла и на таблото-приемник ще се 

изписва номерът на леглото, от което е дошло повикването

Предимства:

– ниска цена

– не е необходимо никакво окабеляване

– не е необходим компютър

– лесно и просто боравене

Недостатъци:

– сравнително малък брой стаи/легла

– ограничения в обхвата: той е около 50м отстояние от Таблото-приемник при пряка видимост, но са
възможни вариации в зависимост от типа застрояване.

– не се съхранява информация за настъпилите събития

Принцип на действие:

На подходящо място в заведението (например в стаята на сестрите) се поставя Таблото-приемник. В 

горния край на лицевия панел са разположени светодиоди с номерата на стаите/леглата, а в долния край 

на таблото за всяка стая/легло има бутонче със същия номер.

Когато някой натисне Бутон за повикване, светва светодиода на съответната стая/легло и зазвучава тих 

звуков сигнал. 

Ако служителят натисне бутончето за реакция със същия номер, светлинната и звукова сигнализации 

спират.

Ако не бъде натиснато бутончето за реакция в рамките на една минута, звуковият сигнал става по-

интензивен. Звукът спира или след натискане на бутончето или се преустановява сам след още около 

минута.

Гаранционен срок: 2 години

Гаранционни условия: 
Гаранционното обслужване се състои в безплатна поправка на всички  фабрични дефекти, проявени по 
време на  гаранционния срок - 2 години и не се отнася до батериите. Гаранционният срок започва да тече
от датата на закупуване. Датата се удостоверява с копие на фактурата и наличен стикер със серийния 
номер (всеки бутон и всяко табло имат залепен от вътрешната страна на пластмасовата кутия стикер). 



При липсваща фактура, за дата на закупуване се счита датата на производство, закодирана в серийния 
номер. 
Ремонът и монтажът се извършват САМО ОТ ОТОРИЗИРАНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПЕЦИАЛИСТИ. 
 Гаранцията не се отнася до повреди:

– причинени от  неправилна употреба и/или лоша поддръжка
– настъпили при транспортиране
– настъпили вследствие на природни бедствия, токови удари, работа в агресивна околна среда 

(влага, прах, химикали, течности и др.)
В тези случаи ремонтът се извършва срещу заплащане. 

Производител: ЕТА СИС ООД гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов“60

тел./факс : 052/65-11-44; 052/65-11-10

моб.: 0878/847002

e-mail: eta-sys@goonet.org

web: http://eta-sys.goonet.org

Технически данни

Брой радио-зони (брой стаи/легла) До 16
Брой ДУ (брой Бутони за повикване) До 16
Захранващо напрежение (адаптер 12V/400mA) = 12 V
Консумация Макс. 300 mA

Програмиране на Бутон за повикване

1. Натискате бутончето на левия страничен панел (най-големия отвор)
 на таблото-приемник толкова пъти, колкото е номера на стаята/леглото,
 за която ще програмирате Бутон за повикване.
Индикации:

В режим програмиране червеният светодиод PRG на лицевия панел свети.
В горния край на таблото-приемник светват последователно номерата
на стаите/леглата в зависимост от това колко пъти е натиснато бутончето.
Когато стигнете до желаната стая/легло (номерът й да свети), преминете към т.2

2. Натиснете за 2-3 секунди бутончето на Бутона за повикване, 
който ще поставите на избрания номер стая/легло
Индикации:

Свети светодиодът на Бутона за повикване (докато е натиснат)
Свети червения светодиод до бутончето за програмиране
Светва за кратко по-ярко светодиода на избраната стая/легло

Бутонът за повикване е програмиран (присъединен към съответната стая/легло)
Индикациите за това са:

Угасва светодиодът на избраната стая/легло
Угасва светодиода PRG

Ако искате да продължите да 'присъединявате' бутони, се върнете към т.1

Изтриване на Бутони за повикване

програмират тези, с които ще се работи.

1. Натискате  продължително бутончето на левия страничен панел
 (най-големия отвор) на таблото-приемник
Индикации:

Червеният светодиод PRG на лицевия панел светва.
Държите натиснато докато червения светодиод угасне
Системата остава в режим “Програмиране на Бутони” следващите
десетина секунди (свети стая/легло 1)

Изтриват се едновременно всички Бутони за повикване, след което трябва да се 

mailto:eta-sys@goonet.org

