
Manual de Configuração

PE-100

PE-700P

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-700P

Tensão de Funcionamento:  DC 3.7V

Alimentação da Base:  DC 12V

Frequência: 433mhZ  

Sensibilidade: 110dB

Temperatura de Funcionamento: 0°-50ºC

Humidade: <80%

Dimensões: 100 x 100 x 16mm

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

Suporte Técnico

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



Configurações

Ponto de Carregamento

Botão Superior

Display

Botão de Ajuste

Botão de Função
N / A

1 -  Ligando o equipamento

F--1: Configurar o número de chamada

F--2: Definindo o modo de exibição

2 - Configuração de Função

Para acessar os botões de ajuste e de função é necessário retirar a tampa da bateria.


Botão Superior: No status de configuração, pressione a tecla de seleção para 

confirmar a operação.


Botão de Ajuste: No status de configuração, pressione a tecla de ajuste para ajustar 

o número da função desejada.


Botão de Função: Acessa ou sai da função.

Pressione o Botão de Função no Pager PE-700P, o display exibirá “F--1”.  

Pressione o Botão Superior e o display exibirá ‘0001’, pressione novamente e será exibido 
“----”. Neste momento, no Teclado Chamador PE-100, selecione o número da zona, pressione 
a tecla “#”, selecione o número desejado para configuração do pager e pressione a tecla 
‘Enter’. Exemplo:

Para acessar as funções pressione o botão de função, para alterar o número da função, 
pressione o botão de ajuste e para acessar a função pressione o botão superior. Para alternar 
entre as opções da função, pressione o botão de ajuste e para escolher a opção desejada, 
pressione o botão superior.

Será emitido um sinal sonoro indicando que a configuração foi realizada com 
sucesso. Pressione a tecla de função para sair.

Acesse a função “F--2” e escolha: (1) Exibir apenas o número de chamada (2) Exibe a zona e 
o número de chamada

F--3: Definindo o modo de vibração
Acesse a função “F--3” e escolha: (1) Vibração fraca (2) Vibração média (3) Vibração forte

F--4: Definindo o volume
Acesse a função “F--4” e escolha: (1) Baixo (2) Médio (3) Alto

F--5: Tipo de chamada
Acesse a função “F--5” e escolha: (1) Sonoro (2) Vibratório (3) Sonoro + Vibratório

F--6: Modo do LED
Acesse a função “F--6” e escolha: (1) 4 LEDS + rotação sentido horário (2) 4 LEDS + rotação 
sentido anti-horário (3) 8 LEDS + rotação sentido horário (4) Desligado

F--7: Definindo o modo de alarme automático
Acesse a função “F--7” e escolha: (1) Ligar alarme de pager fora de alcance da base  (2) 
Desligar alarme de pager fora de alcance da base

F--8: Definindo o tempo de toque
Acesse a função “F--8” e escolha (1) 15s (2) 30s (3) 60s

F--9: Restaurar para o Modo de Fábrica
Acesse a função “F--9” e escolha: (2) Restaurar o pager PE-700P

Ao pressionar o botão superior, o pager PE-700P ligará e exibirá no display o código 

no qual foi configurado ou ‘0000’ caso ainda não tenha sido configurado.

F--1: Configura o número de chamada do pager


F--2: Define o modo de exibição


F--3: Define o modo de vibração (1) fraco (2) médio (3) forte


F--4: Define o volume (1) baixo (2) médio (3) alto


F--5: Define o tipo de chamada (1) sonoro (2) vibratório (3) sonoro + vibratório


F--6: Define o modo do LED (1) 4 LEDS com rotação no sentido horário (2) 4 LEDS 

com rotação no sentido anti-horário (3) 8 LEDS com rotação no sentido horário 


(4) Desligado 


F--7: Define o modo de alarme automático (1) Ligado (2) Desligado


F--8: Seleciona o tempo do toque (1) 15s (2) 30s (3) 60s


F--9: Restaura para o modo de fábrica
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Exemplo de Configuração 

Zona Número de

Chamada do Pager


