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Radijo imtuvo OBI 3SH - pranešimų gaviklio (peidžerio) 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

 

 
 

TECHNINIAI PARAMETRAI 

 
   dažnis 433,92 MHz 

transmisija kintantis kodas 
klavišų kiekis 4 
imtuvo tipas  H2 
jautrumas -115 dBm 

maitinimas 1xbaterija 9V/ 6F22 (standartinė įranga) arba 

nikelio metalo hidrato akumulatorius NiMH 8,4V/ 
170mAh 

atminties talpa iki 500 siųstuvų 
įvykių atmintis   500 

akustinė signalizacija  
 

Garso signalo trukmė: ~ 20s, kartojimas trumpais 
signalais kas ~ 30s iki ištrynimo  

dydis (mm) 65*100*24 
spalva juoda 
bendradarbiavimas sA serijos siųstuvas  

veikimo nuotolis (m): nuo 150 iki 800, priklausomai nuo siųstuvo tipo* 

Peidžeris turi akustinę savo ir su juo susijusių siųstuvų baterijų (maitinimo elementų) 
išsekimo signalizaciją. Parduodamas kartu su antena ir ąsele dirželiui.  

* veikimo nuotolis 
150 m PUK tipo nuotolinio valdymo pultai 
300 m Hermetiškas mygtukas PNH 201 
500 m PUK 303 nuotolinio valdymo pultas  
800 m retransliatorius RTS 100, didelių nuotolių RNB tipų pultai bei stacionarūs NRP tipo siųstuvai  

 

Pateikti nuotoliai galioja, jei įrenginys veikia atviroje erdvėje (be barjerų, kuomet peidžeris ir siųstuvas „mato viens kitą“). 
Jeigu tarp pranešimų gaviklio ir siųstuvo yra kliūtys – reikia į tai atsižvelgti ir sumažinti darbo diapazoną atitinkamai: 
medienai ir gipsui 5-20%, plytoms 20-40 %, armuotam betonui 40 - 80%.  Tuo atveju, kai kliūčių yra daug, siūlome 
naudoti retransliatorius arba didelės galios nuotolinio valdymo pultus. Metalinių kliūčių atveju radijo sistemų išvis 
nepatariama naudoti. 

 

 
1. Įrenginio ĮJUNGIMAS - IŠJUNGIMAS. 

• įjungimas – prilaikyti klavišą        C  iki laiko, kol pasirodys užrašas ON 

• išjungimas – prilaikyti klavišą        C  iki laiko, kol pasirodys užrašas OFF 

PEIDŽERIO budėjimo būseną signalizuoja pulsuojantis šviesos LED indikatorius (lemputė). 
Įjungus, PEIDŽERIS atlieka maitinimo testą. Jo baigimą signalizuoja visi įsijungę ekrano segmentai. ĮRAŠYMO, 
REDAGAVIMO IR IŠTRYNIMO procedūras reikia atlikti baigus įrenginio maitinimo testą.   

 

2. DARBAS 
 

PEIDŽERIO priimto signalo iš užprogramuoto siųstuvo dėka įvyksta: garsinio signalo įjungimas, ekrane parodomas 
užprogramuoto siųstuvo (3.4) aprašymas bei trumpam parodomas užprogramuoto siųstuvo numeris esantis PEIDŽERIO 
atmintyje. Garsinis signalas trunka ~ 20s, o vėliau apie įvykį primenama trumpais garsiniais signalais kas ~ 30s iki laiko, 
kol įvykis bus ištrintas. 

 

• klavišas / - aliarmų peržiūra  

• klavišas C  - aliarmų ištrynimas 

Aliarmų ištrynimo metu pirmas klavišo    C   paspaudimas  

ištrina garsinį signalą, o antras klavišo paspaudimas – 
ištrina užrašą iš ekrano ir PEIDŽERIO atminties.  
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C 

3. ĮRAŠYMAS/ IŠTRYNIMAS/ SIŲSTUVŲ REDAGAVIMAS 

 

3.1 Įėjimas į programavimo režimą 

F + 
1. LED indikatorius (lemputė) turi pulsuoti 

2. paspausti klavišą F   , kol LED indikatorius (lemputė) degs ištisine šviesa ir prilaikyti 

3. paspausti klavišą 

4. atleisti klavišą F   ir tučtuojau atleisti klavišą  (maksimaliai po 0,5s) 
5. įrašyti SLAPTAŽODĮ – pasirodys YES (jei įrašysime neteisingą slaptažodį – išgirsime 

ilgą garsinį signalą) 

 

3.2 SIŲSTUVŲ PROGRAMAVIMAS PEIDŽERIO (PRANEŠIMŲ GAVIKLIO) ATMINTYJE. 

 
1. Įeiti į programavimo režimą (3.1) 

2. klavišų       / dėka išrinkti atminties numerį – pulsuojantys ---- (keturi brūkšneliai) reiškia laisvą numerį 

3. Paspausti klavišą F   ir atleisti – pasirodys: . (taškas) 

4. Paspausti klavišą ir atleisti – pasirodys: - (brūkšnelis) 

5. Išsiųsti signalą iš siųstuvo* – pasirodys: - - (du brūkšneliai) 
6. Dar kartą išsiųsti signalą iš to siųstuvo – pasirodys --- (trys brūkšneliai), o vėliau pulsuojantys 0 0 0 0 (keturi nuliai). 

Tai reiškia, kad siųstuvas yra priregistruotas teisingai. Pranešimas NO reiškia klaidą ir reikia pakartoti 3-6 žingsnius. 

7. Paspausti klavišą - išėjimas iš programavimo režimo 

Jei yra poreikis vienu metu priregistruoti daugiau siųstuvų, tada reikia kartoti žingsnius 2-6, o pabaigoje – atlikti 7 punkto 

nurodymus. Prilaikant klavišą  arba  virš 3 s, galima „greičiau” peržvelgti atminties numerius. 

Dėmesio! Kiekvienas pultelio klavišas yra traktuojamas kaip atskiras siųstuvas, o tai reiškia, kad PEIDŽERIO atmintyje 
reikia užprogramuoti visus pultelio klavišus, kuriuos turi atpažinti pranešimų gaviklis. 

 

* programuojant nuotolinį pultelį arba mygtuką PNH 201, paspausti klavišą, o programuojant stacionarius siųstuvus – 
išlaisvinti transmisiją, pvz., klavišu TEST. 

 

PRANEŠIMAI EKRANE: 

 

- - - - (keturi brūkšneliai) atminties numeris yra laisvas 
F U L atminties numeris užimtas siųstuvo 
NO klaidingas siųstuvo registravimas  

J E S T siųstuvas yra jau užprogramuotas atmintyje  
A K U Lo silpna maitinimo būsena  
Lb labai silpna siųstuvo baterijos maitinimo būsena 

 

3.3 siųstuvų IŠTRYNIMAS iš PEIDŽERIO atminties. 

 

F + C 
1. Įeiti į programavimo režimą kaip nurodo 3.1 

2. klavišais /         iš atminties pasirinkti siųstuvą 

3. spausti klavišą     F  ir atleisti, pasirodys taškas 

4. spausti klavišą    C  ir atleisti, pasirodys pulsuojantys ---- (keturi brūkšneliai), tai 

reiškia, kad siųstuvas yra ištrintas iš atminties 

5. spausti klavišą    C  – išėjimas iš ištrynimo režimo 

 

Jeigu yra poreikis vienu metu ištrinti didesnį siųstuvų kiekį, reikia pakartoti 2-4 taškų nurodymus, o pabaigoje – atlikti 

5 punkto nurodymus. 

 
3.4. Redagavimas – siųstuvo APRAŠYMAS. 

F + 
1. įeiti į programavimo režimą kaip nurodyta 3.1 

2. klavišais / iš atminties pasirinkti siųstuvą  

3. spausti klavišą    F  ir atleisti, pasirodys taškas 

4. spausti klavišą  ir atleisti – ekrane pradės pulsuoti pirmoji pozicija  

5. klavišais /  pasirinkti reikiamą ženklą arba skaitmenį  

6. klavišu       F  pereiname į kitas ekrano pozicijas  

7. paspausti klavišą C – išėjimas iš siųstuvo pavadinimo įvedimo funkcijos  

8. dar kartą paspausti klavišą  C – išėjimas iš siųstuvo redagavimo režimo  

 

Jeigu yra poreikis įvesti aprašymus daugiau nei vienam siųstuvui, reikia pakartoti 2-7 punktų nurodymus, o pabaigoje – 8 
punkto nurodymus. 

 

 

 
4. SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS. 
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4.1. SLAPTAŽODŽIO 
pakeitimas 

 

+ 

 

 
1. LED indikatorius (lemputė) turi pulsuoti 

2. spausti klavišą    F  kol LED indikatorius (lemputė) švies nuolatine šviesa ir laikyti  

3. Spausti klavišą 

4. Spausti klavišą F   ir nedelsiant atleisti klavišą  (maksimaliai po 0,5s) 
5. įrašyti SENĄ SLAPTAŽODĮ 

6. Įrašyti NAUJĄ SLAPTAŽODĮ (pasirinkta klavišų 

kombinacija   

4.2. Silpną PEIDŽERIO maitinimo būseną nurodančio garsinio signalo 
pasirinkimas. 
• BAT – reikia nustatyti, jeigu PEIDŽERIS yra maitinamas 9V baterija 

4 ženklai 

• AKU – reikia nustatyti, jeigu PEIDŽERIS yra maitinamas  8,4V/ NiMH akumuliatoriumi (nikelio metalo hidrato) 

 

Maitinimo būdo pakeitimas neįvedus pakitimų nustatymuose (BAT/AKU) sukels neteisingą pranešimų gaviklio darbą. 

 
4.3. Darbo režimo pasirinkimas. 

• PNH (dažnas signalo tikrinimas)– jeigu PEIDŽERIS turi priimti signalus tiesiogiai iš siųstuvų arba 
retransliatorių  

• RTS (ilgesnės pertraukos tarp signalo tikrinimo) – jeigu sistemoje visų siųstuvų signalai yra perteikiami 
retransliatoriaus (tipas RTS 100) dėka. 

 

RTS režimo dėka yra prailginamas baterijos „gyvavimo” laikotarpis, tačiau visi signalai iš siųstuvų turi būti perteikiami 
retransliatoriumi. Atsižvelgiant į tai, kad PEIDŽERIS šiame režime praėjus ilgesniam laikui pereina į poilsio būseną, jis 
gali „neišgirsti“ siųstuvais siunčiamų trumpų signalų. Siųstuvo signalas, perduodamas retransliatoriumi, yra atitinkamai 
prailginamas.  

 
4.4. ATMINTIES TALPOS pasirinkimas. 
Šio parametro dėka galima nustatyti maksimalų siųstuvų skaičių, kurį galima bus užprogramuoti PEIDŽERIO atmintyje – 
nuo 10 iki 500, kas 10 siųstuvų. Kuo didesnė siųstuvų skaičiaus riba, tuo šiek tiek didesnis maitinimo poreikis ir ilgėja 
PEIDŽERIO reagavimo laikas (iki 1s esant 500 ribai). 

 
4.5. Atminties ištrynimas „KASO” 
Šis parametras skirtas visiškam pranešimų gaviklio atminties turinio pašalinimui. Saugumo sumetimais ši funkcija 
papildomai yra apsaugota slaptažodžiu. Pateikus neteisingą slaptažodį, „išeinama“ į normalų pranešimų gaviklio darbo 
režimą neištrynus atminties turinio.  

 

SPECIALIŲ FUNKCIJŲ programavimas 

+ 
1. LED indikatorius (lemputė) turi šviesti pulsuojančia šviesa 

2. spausti klavišą  iki laiko, kol LED indikatorius (lemputė) švies nuolatine šviesa ir laikyti 

3. spausti klavišą  

4. atleisti klavišą  ir nedelsiant atleisti klavišą  (maksimaliai po 0,5s) 
5. pateikti SLAPTAŽODĮ 

6. klavišu       F   reikia išrinkti parametrą AKU/ BAT 

7. spausti klavišą    C   ir atleisti 

8. klavišais     / išrinkti darbo režimą PNH/ RTS 

9. spausti klavišą    C   ir atleisti 

10. klavišais /   išrinkti maksimaliai reikalaujamą siųstuvų kiekį, kokį galima 
užprogramuoti pranešimų gaviklio atmintyje  

11. spausti klavišą     C  ir atleisti – atsiras užrašas „KASO” – atminties ištrynimas  

* paspaudus klavišą  C  išeiname iš programavimo režimo neištrindami pultelių iš atminties  

* paspaudus klavišą  F   reikia dar kartą įrašyti SLAPTAŽODĮ, po to iš atminties bus ištrinti visi 

siųstuvai. Reikia palaukti, kol pranešimų gaviklis pasieks poziciją 4499, po to automatiškai 
išsijungs iš ištrynimo funkcijos. 

 

5. ĮVYKIŲ ATMINTIS 
 

Jeigu PEIDŽERIS priims ir atskaitys siųstuvų signalus, ir jie nebus ištrinti, tai automatiškai išliks įvykių atmintyje. Po to, 
kas 30s PEIDŽERIS dviem trumpais garsiniais signalais primins apie įvykių atmintyje išsaugotus signalus.   

Pasirinktu metu naudojant klavišus /    galima naršyti įvykių atmintį ir paspaudus klavišą  

 
ištrinti tam tikrus įvykius (reikia atsiminti, kad pirmiausia ištrinami garsiniai signalai, o po to – informacija esanti ekrane). 
Nutraukus maitinimą, įvykių atmintis yra ištrinama. Įvykių atmintyje galima peržiūrėti iki 500 įvykių atgal. 

F 

F C 

C 
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6. MAITINIMAS 
 

PEIDŽERIS gali būti maitinamas alkaline 9V baterija tipas 6F22 arba nikelio metalo hidrato akumuliatoriumi tipas NiMH 
8,4V min. 170 mAh. PEIDŽERIS nesuteikia galimybės pakrauti akumuliatorių. Pranešimų gaviklio darbo laikas budėjimo 
režime (valandos): 

 
 režimas 

PNH 
režimas 

RTS 
akumuliatorius ~80 ~160 

baterija ~260 ~500 

 

Matavimai atlikti: baterija VARTA INDUSTRIAL 9V, akumulatorius NiMH 8,4V/ 170 mAh „radijo tylos“ sąlygomis. 
PEIDŽERIO darbo laikas sutrumpėja ir tampa priklausomas nuo priimamų signalų kiekio. 
Baterijos ar akumuliatoriaus išsekimas yra signalizuojamas trumpu garsiniu signalu, kuris yra generuojamas kas 1 minutę 
ciklu: 20 minučių garsinio signalo / 10 minučių pertraukos. 10 s prieš visišką PEIDŽERIO išsijungimą, yra generuojamas 

nuolatinis garsinis signalas, o displėjuje parodomas pranešimas AKU Lo. 
 

7. GAMYKLINIAI NUSTATYMAI 
 

8. PASTABOS 
 

Retkarčiais gali įvykti taip, kad PEIDŽERIUI skleidžiant garsinius signalus, displėjuje nerodoma jokia informacija.  Tokiu 
atveju reikia palaukti kelias/keliolika sekundžių iki laiko, kol ekrane atsiras informacija apie priimtą siųstuvo signalą. 
Vyksta taip tuomet, kai tą pačią akimirką pranešimų gaviklį pasiekia signalai iš kelių siųstuvų. 
Analogiškai anksčiau pateiktam atvejui, gali įvykti taip, kad PEIDŽERIS priėmė signalą iš siųstuvo, parodė informaciją 
apie jį ir skleidžia garsinį signalą, tačiau spaudžiant ištrynimo klavišą        „niekas nevyksta”. Tokiu atveju taip pat 
reikia palaukti kelias/keliolika sekundžių iki laiko, kol informacija bus ištrinta. Taip vyksta tuomet, kai informacijos apie 
aliarmą ištrynimo metu ateina nauji signalai iš kitų siųstuvų. SIGNALŲ PRIĖMIMAS TURI DIDESNĮ PRIORITETĄ, NEI 
KLAVIŠŲ APTARNAVIMAS. Baigęs analizuoti naujai priimtus signalus PEIDŽERIS automatiškai atliks paliepimą ištrinti 
„seną“ aliarmą. Pranešimų gaviklis atsimena anksčiau paspaustą ištrynimo klavišą.  

 
Siekiant kuo ilgesnio PEIDŽERIO darbo laiko su baterija, jis buvo suprojektuotas visų pirma tam, kad būtų susijęs su 
hermetišku mygtuku PNH 201. Jeigu su pranešimų gavikliu turi bendradarbiauti stacionarūs siųstuvai NRP arba 
nešiojamieji pulteliai, reikia pasirūpinti tuo, kad signalo transliacija iš tokio siųstuvo truktų bent 0,5s. Transliacijos 
trunkančios trumpiau nei 0,5s gali sukelti klaidingą pranešimų gaviklio signalo iškodavimą, ir tuo pačiu - pranešimų 
gaviklio nereagavimą į siunčiamą signalą. 

 

BENDROS GARANTIJOS SĄLYGOS 
 
1. Mūsų gaminamoms tvarkyklėms skiriame dviejų metų garantiją. Garantija apima įrenginių nemokamą taisymą arba 

pakeitimą, jeigu juose atsirado defektai dėl gamintojo kaltės. 
 

2. Gamintojas įsipareigoja kuo greičiausiam garantiniam taisymui, trunkančiam ne ilgiau nei 14 dienų nuo įrenginio 
pristatymo servisui dienos. Įrangą reikia pristatyti į vietą, kur ji buvo įgyta arba tiesiogiai į gamintojo būstinę: 43-200 
Pszczyna, Staromiejska 31b g. Įrangos pristatymo servisui išlaidas padengia Klientas. 

 
3. Garantija neliečia žalos, kuri atsirado dėl: 

• Mechaninių sugadinimų 

• Vartojimo ne pagal instrukcijos nurodymus arba ne pagal įrenginio paskirtį  
• Atsitiktinių įvykių, tokių kaip gaisras, užliejimas vandeniu, cheminiai veiksniai, perkūnija ir savarankiškų 

perdirbimų ar remontų, nepaisant gamintojo serviso.  
4. Gamintojo atsakomybė pirkėjui apsiriboja iki produkto vertės ir neapima žalos, atsiradusios dėl įrenginio sugadinimo 
ar ydingo veikimo. 

 

Silpno maitinimo signalizavimas BAT 
Darbo režimas PNH 

Slaptažodis 4 x klavišas  

Atminties talpa 100 siųstuvų 

 


