วิธีการใช้งานเครืองเรียกคิว

Queue-500

ขันตอนการ เปิ ดเครืองใช้งาน

1.
2.
3.

เครืองไม่มีสวิตซ์ เปิ ด / ปิ ด ในการใช้งาน เสียบปลักแล้วใช้งานได้เลย
หมุนเสา รับสัญญาณเข้ากับตัว Host
วาง Pagger / ตัวคิว ลงทีตําแหน่งชาร์จ ยกออกใช้งานได้เลย

ปิ ดเครืองหลังเลิกใช้งาน ทําอย่างไร ?
-

วาง Pager ลงทีชาร์จ และที Keyboard กด

-

จะเปิ ดการใช้งาน ทําอย่างไร

+ call ( รูปโทรออก)

เสียบปลักไฟ ก็ใช้งานได้แล้ว
วิธีการใช้งานต้อง ทําอย่างไร ? หลังเปิ ดเครืองใช้งานปกติ (ใช้งานหน้าร้านทําแค่นี)
-

นําตัว Pager ให้ลกู ค้า

-

ทีแป้นคียบ์ อร์ด กดหมายเลขทีเราต้องการ + โทรออก เช่น + โทรออก
ทีตัว Pager / ตัวคิว จะแจ้งเตือน
หลังได้รบั Pager / ตัวคิว คืนจากลูกค้า วางทีตําแหน่งการช่องชาร์จ

-

วิธีการเพิมเลขคิว / เปลียนเลขคิว ต้องทําอย่างไร ?
*** ก่อนจะเพิมคิว/เปลียนเลขคิว ให้ทาํ ทีละตัว (เพราะถ้าเปลียนพร้อมกัน เลขคิวจะทับ
กัน)

1) นํา Pager หรือ ตัวคิว ทีเราจะเปลียน / เพิม วางลงตําแหน่งช่องชาร์จ ช่องไหนก็
ได้
2) *** กดรูป ฟั นเฟื อง --- เลือนหา F1 --- กด โทรออก (รูปโทรศัพท์)

3) ดึงตัว Pager หรือ ตัวคิว ออกจากช่องชาร์จแบต (ไฟจะติดค้าง รอให้รอใส่เลขคิว
ใหม่)
4) กดเลขทีเราต้องการ เช่น กด โทรออก (รู ปโทรศัพท์) *** ถ้ากดไม่ทนั ให้ไปเริม
ที ขันตอนที ใหม่
5) กดปุ่ ม ย้อนกลับ หรือ Delect 2 ครัง *** จนเห็นหน้าจอ กลับไป
6) ทดลอง กด หมายเลขทีเราตังไว้ + โทรออก
7) ถ้าถูกต้อง ตัวคิวจะแจ้งเตือน

วิธีการเปลียนโหลดการแจ้งเตือน ทําอย่างไร ?
*** โหมดการแจ้งเตือน ของเครืองเรียกคิว Queue-500 มี โหมดให้เลือกใช้งาน
หลังจากเปิ ดเครืองเรียกคิวแล้ว ให้นําตัว Pager หรือ ตัวคิว วางทีตําแหน่ง ช่องชาร์จ
1)

2)
3)
4)
5)

กดรูป ฟั นเฟื องจะเห็น F1 --- กดลูกศร เลือน ขึน - เลือน ลง เพือหา F2 เมือเจอ
F2 กดรูปโทรออก เลือกโหมดทีต้องการใช้งาน ตัง
1.1
เลือกเสียงอย่างเดียว
1.2
สันอย่างเดียว
1.3
ไฟ LED อย่างเดียว
1.4
เสียง + สัน
1.5 008 LED + สัน
1.6
เสียง + LED
1.7 010 เสียง + สัน + LED ( โหมดทีใช้งานปกติ)
กด โทรออก (รู ปโทรศัพท์)
กดปุ่ ม ย้อนกลับ ( Delet) ให้หน้าจอขึน
เสร็จสินการตังค่า
ทดสอบ ฟั งก์ชันการใช้งาน โดยกด Call ดู

วิธีการตังค่าให้ตัวคิวแจ้งเตือนนานขึนทําอย่างไรบ้าง ?

ปกติเครืองเรียกคิวจะแจ้งเตือน

ครัง (ประมาณ

วินาที) ถ้าเราต้องการให้แจ้งเตือนนานขึน

เช่น 30, 60 , 100 วินาที
ขันตอนการตังค่า
1)
2)

นํา Pager วางทีตําแหน่งแท่นชาร์จให้หมด
มองหารูป ฟั นเฟื อง กดทีตําแหน่ง ฟั นเฟื อง ครัง จะเห็น F1

4)

กดลูกศร เลือนลง มองหา F3 กดโทรออก ครัง
ใส่เลข ตามทีต้องการ เช่น 15, 30, 60, 100 กดโทรออก ครัง

5)

เสร็จเรียบร้อยขันตอนการตังค่า

6)

กดปุ่ ม Delect 2 ครังที ตัวเครืองเรียกคิว ให้หน้าจอขึน เลข

7)

ทดลองการกดเลขคิวดู จบงานตังค่า การแจ้งเตือน

3)

#เสียแม็กซ์ไอที

