
Manual de Configuração
Especificações Técnicas

Modelo:  PE-100

Tensão de Funcionamento:  DC 12V

Corrente max. de Funcionamento:  300mA

Corrente de Espera:  30mA

Frequência: 433MHz~75k

Poder de Transmissão: -23.6dBm

Capacidade de Configuração: Até 9 zonas 

com 999 pagers

Modelo:  PE-500P

Tensão de Funcionamento:  DC 3.7V 

Alimentação da Base: DC 12V 

Corrente de Funcionamento: <10mA  

Sensibilidade: <5uV (-106dB)

Temperatura do Ambiente: -20º ~ 80ºC

Humidade: <80%

Dimensões: 65mm x 15mm

Distância de Funcionamento: 800m Distância de Funcionamento: 800m

Suporte Técnico

PE-100

PE-500P

Em caso de dúvidas ou eventuais falhas que venham a ocorrer durante o 

período de garantia, solicitamos que entre em contato com a Jetway para 

a orientações referentes ao equipamento, através dos nossos telefones, 

do nosso formulário de suporte no website www.jetway.com.br ou 

através do e-mail suporte@jetway.com.br



 Configurando o PE-500P com o PE-100

No Pager de Espera PE-500P, pressione o 

botão SET e altere a chave do OFF para 

ON. Continue pressionando o botão SET 

até que o Pager emita um sinal sonoro. 

Status do Pager de Espera PE-500P:


Status standby: o LED branco ficará piscando.


Recebendo chamada: o LED branco ficará 

piscando, emitira um longo sinal sonoro e 

vibratório.


No Teclado Chamador PE-100, digite 

primeiramente o número da zona seguido 

do # e do número referente ao pager e 

pressione a tecla ‘Enter’. Exemplo: “1” + 

“#” + “1”. Se a configuração for realizada 

com sucesso, o pager emitira um sinal 

sonoro e vibratório.  (A zona pode ser 

configurada de 1 - 9).


Para excluir os pagers no Teclado Chamador PE-100, 

pressione o botão SET no Pager PE-500P e altere a chave do 

OFF para ON. Após isso, digite no teclado “0” + # + “999” e 

pressione a tecla Enter. Esse procedimento pode ser feito em 

vários pagers de uma só vez.


Para chamar o pager configurado no teclado, é necessário inserir 

a zona seguido da tecla ‘#’ e o número referente ao pager 

configurado. Após isso é necessário pressionar a tecla ‘Enter’. O 

pager chamado exibirá um sinal sonoro e vibratório e caso deseja 

cancelar a chamada é necessário pressionar “0#000” no teclado e 

pressionar a tecla “Enter”. 

A distância de comunicação entre o Teclado Chamador e o Pager 

de Espera é de 800 metros em locais abertos. Quando o Pager de 

Espera estiver fora de alcance, é emitido um alerta 

automaticamente. 
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