BRIK system instruktion
Bizsys BRIK system består af et antal brikker, opladestationer, strømforsyninger og en kontrolenhed. En
kontrolenhed kan kontrollere 99 brikker ad gangen.
Sæt strømforsyningen til ladestationen og i stikkontakten. Brikkerne placeres oven på hinanden, ovenpå
ladestationen. Hver ladestation kan håndtere op til 10
brikker ad gangen.
Når displayet viser ”Lobt” skal batteriet lades. Lad
være med at kalde en brik, som sidder i ladestakken,
da systemet kan tage skade.
Når kunden afgiver en bestilling får han udleveret en
brik og kan derefter bevæge sig væk fra restauranten (systemet har en rækkevidde på flere hundrede
meter).
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Hver brik har et nummer. Når kundens bestilling er
klar, kontakter du brikken ved at taste brikkens nummer ind i kontrolenheden og trykke på [Enter]. Det
får kundens brik til at reagere ved at bippe, blinke og
vibrere.

2
5
8
0

3
6
9
ENTER

Kunden leverer brikken tilbage når han afhenter sin
bestilling. Sæt brikken i stakken igen, for at stoppe
alarmen. Du kan også stoppe alarmen ved at taste
nummeret i kontrolenheden og og trykke på [Cancel].

Indstilling af systemet
Du kan ændre kombinationen af brikkernes alarmer ved at trykke på [Mode] bag på den enkelte brik (kan gøres med
en kuglepen), og derefter [learn] indtil du har den ønskede kombination, tryk da på [stop] for at bekræfte.
F: Flash (blink)		

B: Bell (bip)		

S: Shock (vibrér)

Du kan ændre varigheden af alarmen ved at rykke op og ned på knapperne under [Time]. Varigheden kan være 90,
60, 30 eller 15 sekunder.
For at ændre nummeret på en brik, tryk på [Learn] bag på enheden og tast derefter det nye ønskede nummer på
kontrolenheden, og tryk derefter på [Enter]. Det nye nummer vises nu i brikkens display.
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