
Tebrikler!  Yüksek  teknoloji  ürünü,  uzun  ömürlü  ve 
kullanımı  kolay  bir  sıra  gösterme  cihazı  seçmiş 
bulunuyorsunuz. Teknik desteğe ihtiyaç duyduğunuz her an 
firmamızı  arayabileceğinizi  hatırlatır  cihazınızı  uzun  yıllar 
sorunsuz kullanmanızı temenni ederiz

SİSTEMİN KURULMASI
• Panonun fişini elektriğe takınız.
• Kumandanın pilini takınız. Kumanda ile aşağıdaki işlemleri yapınız.
• Numarayı sıfırlamak için bir kalemle C yazılı  basılı tutunuz.
• Numarayı arttırmak için ortadaki büyük butona basınız.
• Numara arttırmadan ses vermek için üstteki küçük butona basınız.
• Panodaki görüntüyü kapatmak için üstteki küçük butona basılı tutunuz. 

(panodaki led yanıp sönerek kullanıma hazır olduğunu gösterir. Tekrar 
açmak için aynı butona bir daha basınız)

Birden fazla panonun kullanımı
Aynı numarayı gösteren panolar kullanılacaksa, panoların bir tanesi 
merkez, diğerleri terminal olarak ayarlanmalıdır (cihazı aldığınızda tüm 
panolar merkez durumundadır). Panoyu terminal yapmak için,  panonun 
üzerindeki butona 5 saniye basılı tutunuz. Ekranda önce kanal numarası, 
sonra da SL yazılacaktır. Eğer terminal yaptığınız pano, merkez pano ile 
aynı numarayı göstermezse kanal numarasını kontrol ediniz. Kanal 
numarası farklıysa aynı kanala getiriniz.
Tekrar merkez yapmak isterseniz, panonun üzerindeki butona 5 saniye 
basılı tutunuz. (ekranda önce kanal numarası, sonra da nA yazılacaktır)

Birden fazla kumandanın kullanılması
Bir sırada aynı işi yapan farklı personeller varsa, her bir personele bir 
kumanda gereklidir. Bunun için bütün kumandalar aynı kanala 
ayarlanmalıdır (siz satın aldığınızda tüm kumanda ve panolar 1. kanala 
ayarlanmıştır). Her bir personel kumandaya bastığında, pano ile birlikte, 
tüm kumandaların ekranındaki ekran yeni numarayı gösterir. 

Aynı mekanda birden fazla sıra gösterme sistemi kurulacaksa
Kanal değiştirmek için önce  kumandanın içindeki 1, 4 ve 7 nolu butona 
birlikte basınız. Kumandanın ekranında kanal numarası yazılacaktır. 1 ile 
8 arasındaki bir butona basınız. Ardından kanal değiştirmek istediğiniz 
panonun üst tarafındaki butona basınız. Kumandanın üzerindeki numara 
arttırma butonuna 2 defa basınız.
Aynı mekanda 8 farklı sıra gösterme sistemi kurabilirsiniz. Numaraların 
karışmaması için her sıranın numara kağıdını farklı renklerden seçiniz.

Ses seviyesinin ayarlanması
Kumandanın içindeki 2 nolu buton sesi arttırır, 5 nolu buton sesi azaltır.

Ekran parlaklığının değiştirilmesi
Kumandanın içindeki 1 nolu buton parlaklığı arttırır, 4 nolu buton 
parlaklığı azaltır.

Numaranın azaltılması
Numandanın içindeki 7 nolu butona bastıkça ekrandaki numara azalır.

Numara arttırılmadan müşterinin çağrılması
Numara arttırılmadan uyarı sesininin verilmesi için kumandanın üst 
tarafındaki küçük butona basınız.

Panodaki görüntünün kapatılması
Kumandadnın üst tarafındaki butona 3 saniye boyunca basınız. Panodaki 
görüntüyü açmak için tekrar bu butona  basınız

Numaranın sıfırlanması
Kumandadaki C isimli butona kalemle 3 saniye bastırınız.

PANONUN MONTAJI
Metal destek plaksınıı duvara monta vidalayınız
İkinci plakayı duvartaki destek plakasına vidalayınız
Metal çubuğu plakalar arasına yerleştirip sıkıştırınız.
Metal çubuğun diğer tarafını cihazın arkasında plakaların arasına 
sıkıştırınız.
Panoyu, sağa, sola, yukarıya,aşağıya çevirerek en uygun yerde 
sabitleyiniz.

Kumandanın montajı
Kumandayı, üzerindeki klips ile kemerinize takabilir yada klips aparatıyla 
masaya/duvara sabitleyebilirsiniz.

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Sağa, sola, yukarı, aşağı dönebilen pano
Birden fazla pano aynı numarayı gösterebilir
Tek panoya 10 kişi kumanda edebilir
Aynı yerde 8 farklı sıra gösterme sistemi kurulabilir.
Bütün üniteler kablosuz haberleşir, hiç bir montaj gerektirmez
Opsiyonel olarak içine ses kartı ilave edilebilir. Böylece butona 
basıldığında kaydedilen ses dinletilir.



GARANTİ BELGESİ
Bu cihaz  normal  kullanım  sırasında  arızalanırsa,  satın  aldığınız  tarihten 

itibaren  2  yıl  ücretsiz  onarılacaktır.  Garanti  süresi  içindeyken  cihaz  servis 
gerektirirse,  bu garanti  belgesi  ile birlikte satın aldığınız yere yada yetkili  servise 
götürünüz. Cihazın tamir süresi en fazla 30 gündür. Garanti süresinde arızalanması 
halinde, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Garanti süresinde, aynı arıza ikiden fazla tekrarlanırsa veya farklı  dörtten 
fazla farklı arıza meydana gelirse cihaz yenisiyle ücretsiz olarak değiştirilir.

Bu garanti belgesi sadece satın aldığınız ülkede geçerlidir.
Aşağıdaki durumlardan meydana gelen arızalar garanti dışıdır.
1. Kutuda, kabloda veya ekranda hasar oluşmuşsa.
2. Arıza, Elektrik tesisatındaki hatalardan veya şehir cereyanındaki 

değişikliklerinden oluşmuşsa.
3.Yetkili firma personeli dışında birisi cihaza müdahale etmişse.
4. Arıza, doğal afetler sonucu sorun ortaya çıkmışsa.
5. Servis talebinde bulunulurken bu garanti belgesi yoksa.
6. Garanti belgesi eksik doldurulmuşsa veya firma kaşesi yoksa.

CİHAZIN MODELİ : TURNMATIC
SERİ NUMARASI : ..............................
SATIŞ TARİHİ : ......../......../200......
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

SATICI FİRMA : ..............................
TELEFONU : ..............................
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