
 
 
 
 
 
 

 
1 

Manual Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Book 

Manufactured By          CV. INDEKSLIK INDONESIA 



 
 
 
 
 
 

 
2 
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Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat rahmat dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan Manual 
Book ini. 

 
Saya sangat berharap Manual Book ini dapat berguna dan 

bermanfaat. Saya menyadari bahwa di dalam manual book ini masih 
terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang saya harapkan. 
 

Untuk itu, saya berharap adanya kritik, dan saran dan usulan demi 
perbaikan di masa yang akan datang. 
 

Pada kesempatan ini tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada 
semua pihak-pihak terkait yang telah berkenan memberikan idenya dan 
membantu saya. 
 

Bantuan baik moril maupun materiil tersebut sangat bermanfaat 
hingga saya dapat menyelesaikan manual book ini. 
 
 
 

Sidoarjo, 04 Mei 2020 
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CV. Indekslink Indonesia adalah perusahaan yang mensupply 
kebutuhan IT hardware & Software, salah satunya seperti mengimport produk 
Nurse Call, Nurse Call Wireless. Kami Hadir untuk menjawab bermacam 
kebutuhan informasi dan teknologi yang kini telah menjadi kebutuhan dasar 
bagi para pelaku bisnis di tanah air, komitmen Indekslink Indonesia dalam 
memberikan layanan informasi dan teknologi terbaik. 

Indekslink Indonesia merupakan sebuah perusahaan One Stop IT 
Service Provider dengan kapasitas layanan informasi dan teknologi yang 
sepenuhnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dengan 
komitmen untuk selalu memberikan layanan informasi dan teknologi yang 
terbaik bagi Indonesia, Indekslink Indonesia hadir guna menjawab berbagai 
macam kebutuhan informasi dan teknologi yang tidak pernah berhenti 
berkembang. 

Visi dan Misi 

 
Visi 
Menjadi perusahaan One Stop IT Service Provider terkemuka di Indonesia 
yang memberikan bentuk serta kualitas pelayanan IT (informasi dan 
teknologi) yang terpercaya serta dapat diandalkan dalam menjawab tuntutan 
perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pelanggan di tanah air. 
 
Misi 
Indekslink Indonesia mewujudkan komitmen memberikan pengalaman 
layanan IT (informasi dan teknologi) terbaik kepada seluruh pelanggan di 
tanah air.  
Indekslink Indonesia mewujudkan agenda dalam pengembangan serta 

perluasan infrastruktur IT (informasi dan teknologi) yang dimiliki agar relevan 

dengan kebutuhan pengguna. 

Indekslink Indonesia berkomitmen untuk konsisten meningkatkan dan 

mengembangkan seluruh layanan yang dimiliki agar tetap relevan dalam 

menjawab tantangan zaman. 

Profil Perusahaan 
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Master Display 
Sistem panggilan nirkabel dapat digunakan di 

restoran, hotel, rumah sakit, rumah teh, kedai kopi, 

klub kesehatan, salon kecantikan, pusat spa, bar, kolam 

renang, pantai, dll. 

Komponen Sistem: Tombol Panggil + Penerima LED Display / Penerima Jenis 

Menonton + Papan Menu / Base (Untuk Opsi) + Pengulang Sinyal (Untuk Opsi). 

1. Tombol Panggilan 

ketika seorang pelanggan membutuhkan dan tambahan tagihan, tagihan, 

atau hanya memiliki pertanyaan, mereka dapat menggunakan sistem paging 

server kami, setiap tombol panggilan memiliki satu kunci / dua kunci / tiga kunci 

(panggilan, tagihan dan membatalkan) yang memungkinkan tamu untuk 

menelepon Server mereka. 

 

2. Layar LED Receiver / Penerima Jenis Jam  

Ketika Pelanggan Memanggil Pelayan dengan Tombol Panggilan, Sinyal 

akan ditransfer ke Display dan Display akan menampilkan nomor meja, jenis 

layanan dan membuat Suara untuk tetap menjadi pelayan 

 

3. Signal Repeater (Untuk Opsi) 

Jika Ruang Restorant, Rumah Sakit atau Lainnya dan Besar, .jadi Sinyal 

Tombol Panggilan Tidak Dapat Diterima oleh Tampilan, Repeater Dapat 

Meningkatkan Sinyal 

 

Fitur:  
Penerima nirkabel dot matrix 

Penerima nirkabel dot matrix yang dapat menunjukkan informasi yang sedang 

berjalan saat itu stand-by. Konten dapat diedit melalui perangkat lunak. Tutup paduan  

aluminium dengan kekuatan tinggi.Dapat dihubungkan ke PC untuk mengelola semua 

informasi panggilan Bekerja dengan pengendali jarak jauh dan pager. 

Memiliki 12 jenis pengingat suara dan volume disesuaikan Bekerja dengan tombol 

satu-tombol dan tombol multi-kunci pada saat yang bersamaan. Ketika bekerja dengan 

tombol multi-kunci, itu akan menunjukkan jenis layanan yang berbeda dengan symbol 

khusus 

Spesifikasi Produk 
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Push Button Bed 

 

Nurse Call adalah alat yang berfungsi untuk memanggil Suster, alat ini 

sebagai komunikasi khusus antar pasien dan perawat dalam area rumah sakit, 

fungsi dan tujuan dari alat ini adalah untuk mendukung dan mengoptimugas para 

perawat dalam melayani pasien yang sedang dirawat dalam ruang rawat inap 

 

Spesifikasi : 

 

Working Voltage : DC12V 

Working Current : <35mA 

Output Power : <30mW 

Distance : 300m in Open Area 

Dimension : 64*64*26mm 

Two Keys : Call, Cancel 

 

 

 

 

 

 

 

Push Button Toilet 
 

Y-SC adalah yang paling ekonomis tombol call untuk nirkabel sistem 

Nurse call. Memiliki kedua dari panggilan dan membatalkan fungsi dalam 

satu unit. Anda dapat menarik kabel untuk panggilan, tekan tombol untuk 

membatalkan.IniSangat kuat dan tahan lamaDanBisa dipasang di dinding 

dengan sekrup dan didukung oleh DC 12 V/23A baterai. Cakupan kira-kira. 

200 m di udara terbuka. Anda dapat booster sinyal kami sinyal repeater. 
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Spesifikasi : 

 

Working Voltage : DC12V 

Working Current : <35mA 

Output Power : <30mW 

Distance : 300m in Open Area 

Dimension : 64*64*26mm 

Two Keys : Call, Cancel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Corridor Light 
Produk ini adalah bagian dari Wireless Nurse Call  

Alat ini adalah Lampu dan Alarm yang berfungsi untuk menampilkan Suara Alarm 

dan lampu alarm dari hasil pengeklikan tombol button (Y-SW-G33 / Y-SC) 

Spesifikasi : 

 

- Mampu mengeluarkan suara dengan kencang 

- Ada 3 warna lampu Alarm - HIJAU - KUNING -MERAH 

- Sistem Wireless 
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Reperter Sinyal 
Alat penguat sinyal untuk perangkat "sistem panggilan nirkabel" di rumah sakit 

atau di restoran 

Sinyal repeater nirkabel Y-Q4 ini digunakan di semua model penerima nirkabel  

(layar led, penerima panel, lampu sinyal) dan pemancar (tombol panggil, tombol 

panik), ketika ada jarak yang jauh antara penerima dan pemancar, yang berarti 

jarak antara penerima dan tombol lebih dari 200 meter, kita bisa menggunakan Y-

Q4 untuk meningkatkan sinyal 

 

Spesifikasi: 

 

- Tegangan Kerja: DC12V ~ 15V 

- Transmitted Current: 150mA 

- Gunakan Frekuensi: 433MHz75k 

- Daya Pancar: 30mW 

- Menerima Sensitivitas: 106DB 

- Jarak yang ditransmisikan: 1500 M di area terbuka 

- Dimensi (WHD): 220 x 135 x 48 mm 

 

 

 

 

Master Station Y-900/Y-G10 
Petunjuk pemakaian master station type Y-900/Y-G10 sebagai berikut : 

• Instruksi fungsi utama  

➢ FUN1  = Mendaftarkan / Menghapus Koneksi Button Ke Master Display 

➢ FUN2 = Mengatur Remote Control 

➢ FUN3 = Mengatur Berapa Banyak Tampilan Panggilan ( Max 4 ) 

➢ FUN4 = Digunakan Untuk Mengatur Time  

➢ FUN5 = Digunakan Untuk Merubah Bunyi Panggilan 

➢ FUN6 = Digunakan Untuk Merubah Address Receiver Button 

➢ FUN7 = Merubah Indikator Layanan Panggilan 

➢ FUN8 = Digunakan Untuk Menyalin Settingan Button 

➢ FUN9 = Digunakan Untuk Mereset Ulang Master Display 

Petunjuk Pemakaian 
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Detail Fungsi  

➢ FUN1  = Mendaftarkan / Menghapus Koneksi Button Ke Master Display 

1. Hidupkan, tekan tombol fungsi pada remote control, penerima  

menunjukkan FUN 1. 

2. Tekan tombol konfirmasi pada remote control, penerima 

menunjukkan FUN1-1, lalu tekan tombol konfirmasi pada remote 

control. 

3. Kemudian penerima menunjukkan F1-1 0000 dan tekan tombol 

konfirmasi pada Remote 

4. Penerima menunjukkan sebagai berikut F1-1 0000 

1201010   

Catatan: A. "0000" adalah alamat Button, yang dapat diubah dari "0000" 

menjadi "9999". 

1 alamat dengan 1 Button. 

B. 12 ------ pilihan nada dering (dari "01" hingga "12", "12" adalah 

pengaturan default) 

01 ------ grup pager ("01" adalah pengaturan default) 

01 ------- alamat pager ("01" adalah pengaturan default) 

0 -------- pengaturan output alarm (0 ： tanpa 1 ： dengan, “0” adalah 

pengaturan default) 

N -------- alamat pemancar ini belum digunakan 

B -------- alamat pemancar ini telah digunakan 

H -------- alamat pemancar ini telah diedit melalui perangkat lunak 

Pengaturan: Masukkan nomor melalui remote control untuk mengubah 

"1201010" jika perlu. 

Setelah perubahan, tekan "tombol konfirmasi" pada remote control, 

penerima akan menunjukkan: 

“-ABCDEFGHIJ ” 

5. Edit nomor panggilan dengan angka atau huruf atau simbol atau 

semuanya (melalui remote control) 

A. Edit digit: masukan melalui tombol angka dan koreksi angka melalui 

tombol kiri atau tombol kanan 

B. Edit huruf: tekan tombol pengaturan, lalu tekan tombol kiri atau tombol 

kanan untuk memilih huruf. 
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Konfirmasikan setiap huruf melalui tombol pengaturan dan kemudian 

pergi ke surat berikutnya. 

C. Sunting simbol: sama dengan "Edit huruf". Simbol di belakang huruf. 

Catatan: Digit: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 

Surat: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X 

, Y, Z 

 

➢ FUN 1-1 Menghapus Button 

- Buka F1-1, masukkan alamat Button yang Sudah Terdaftar 

Sebelumnya. 

Master akan menunjukkan sebagai berikut: 

F1-1 XXXX 

XXXXXXX B 

Tekan tombol konfirmasi dan nomor Button akan ditampilkan di layar. 

Tekan tombol pengaturan untuk menghapus nomor ini dengan 

menunjukkan: Successfully 

 

➢ FUN2 Atur Remote Control  

(Satu Master dapat bekerja dengan 30 buah remote control secara 

maksimal. ) 

Alamatnya berkisar dari 00 hingga 29. 

1. Hidupkan, tekan tombol fungsi pada penerima, tekan tombol daya 

hidup dan tombol fungsi pada remote.  

kontrol. Receiver menunjukkan FUN1. 

2. Tekan 2 (atau tekan tombol kiri atau tombol kanan pada remote 

control) kemudian penerima menunjukkan FUN2 

3.Tekan tombol konfirmasi pada remote control dan receiver 

menunjukkan F2-1 

4. tekan tombol konfirmasi dan penerima menunjukkan 00 yang berarti 

alamat "00" kosong 

Tidak digunakan. 

5. Tekan tombol kanan atau kiri untuk memilih nomor 

6. Tekan tombol konfirmasi dan penerima akan menunjukkan xx saat  

menunjukkan pengaturan menggunakan kesuksesan 

7. Tekan tombol Fungsi untuk keluar dari pengaturan. 
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Catatan: Jika jumlah remote control telah ada dalam tanda terima akan 

menunjukkan xx 

Bekas 

➢ Delete Remote 

1. Pada kondisi pengaturan FUN2, tekan 2 (atau tekan tombol kiri atau 

tombol kanan pada remote control), lalu 

Master menunjukkan F2-2 dan tekan tombol konfirmasi pada remote 

control 

2. Gunakan tombol kiri atau tombol kanan untuk memilih nomor dan 

tekan tombol konfirmasi pada remote 

kontrol, layar akan menampilkan xx yang berarti nomor telah dihapus 

tidak digunakan 

3. Tekan tombol pengaturan pada remote control untuk keluar dari 

status pengaturan 

➢ Mengatur Berapa Banyak Tampilan Panggilan ( Max 4 )  

- 1. Di bawah FUN3-2, menunjukkan “F3-1 X” 

- 2. Pilih model tampilan dan konfirmasikan. penerima akan 

menunjukkan pengaturan keberhasilan 

Catatan: Ini berarti penerima dapat menampilkan 1 hingga 4 grup yang 

memanggil nomor. 

Misalnya, jika memilih "1", penerima hanya akan menampilkan 1 angka 

pada satu waktu. 

➢ FUN4 = Digunakan Untuk Mengatur Time 

1. Di bawah FUN4-1, tekan tombol konfirmasi dan penerima akan 

menunjukkan waktu. 

2. Tekan tombol angka pada remote control untuk memilih waktu 

3. Tekan tombol konfirmasi penerima akan menunjukkan pengaturan 

dan kembali ke FUN4-1, keberhasilan 

4. Tekan tombol fungsi untuk keluar dari pengaturan 

 

➢ Fun5 Ring tone setting 

Ada 7 nada dering untuk pilihan Anda 

1. Di bawah FUN5 dan tekan tombol konfirmasi dan penerima  

menunjukkan FUN5-1 
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2. Tekan tombol konfirmasi dan penerima menunjukkan "F5-1 XX" 

3. Tekan tombol kiri atau tombol kanan untuk memilih nada dering 

Catatan: Pengaturan pabrik: nada dering ke-12 

  Karena ada pilihan nada dering di F1-1, F5-1 hanya digunakan untuk 

mendengarkan nada dering dan bukan untuk dering 

pilihan nada. 

 

➢ FUN6 Receiver address setting 

1. Di bawah FUN6-1, tekan tombol konfirmasi, yang menunjukkan “F6-1 

XX” 

2. Masukkan nomor relatif untuk mengatur alamat lokal 

3. Tekan tombol konfirmasi dan penerima menunjukkan pengaturan dan 

keluar dari status sukses 

 

➢ FUN9 Restore factory setting 

FUN9-5 Kembalikan pengaturan pabrik 

1. Di bawah FUN9-5, tekan tombol konfirmasi dan receiver menunjukkan 

pemulihan pabrikpengaturan 

2.Tekan tombol pengaturan dan penerima menunjukkan tolong Dan 

kembali ke keadaan siaga.mengulang kembali 

3. Harap matikan lalu hidupkan penerima lagi 

Corridor Light 

Petunjuk pemakaian Corridor Light Y-700/MY-78 sebagai berikut : 

Pengaturan fungsi 

(-) nyalakan  

a. "flashing" berarti statusnya sedang bekerja 

b. "Flashing non-stop" berarti kesalahan. 

00 

 

(2) Simpan transimtter: nyalakan, tekan Tombol Merah (R), lalu tekan "panggilan 

butlon "pada pemancar (Model: Y-Al atau Y-A3 atau Y-SC) selama 3 detik, 

akan mendengar "Di DI Di" dengan flashing, yang berarti berhasil menyimpan 

pemancar, Tekan tombol "panggil" berikutnya atau tombol "batal" untuk 

menyimpan yang berikutnya 
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pemancar (max 90 button). 

Rilis "R" berarti keluar dari status pengaturan. 

"DI Di Di Di Di Di" tanpa henti berarti tidak ada ruang untuk lebih banyak pemancar. 

"Di Di" berarti pemancar telah disimpan sudah "Di Di Di" 

berarti pemancar telah disimpan dengan baik. 

Sama dengan lampu hijau & kuning. 

Catatan:  

1. Kunci apa saja di atas baik-baik saja untuk menghemat pemancar. 

2. Hanya satu tombol "Batal" yang dapat membatalkan semua pemancar. 

(3) Hapus pemancar: tekan Tombol Merah (R) selama 3 detik. 

Catatan: Menghemat pemancar harus dilakukan sepenuhnya. Setelah 

menyimpan, kapan 

tekan Red Key (R) lagi, itu akan menghapus semua pemancar yang disimpan. 

(4) Volume suara dapat disesuaikan: tinggi / bisu 

 

Reperter Signal 

Petunjuk: 

1. Ketika repeater berada dalam keadaan siaga, tekan tombol "FUNC", maka 

perangkat akan menampilkan "F01" dengan yang terakhir 

digital "1" berkedip-kedip. Tekan tombol "ADJUST" untuk memilih nomor mulai 

dari 1 hingga 9, lalu tekan tombol "KONFIRMASI" untuk memasukkan 

antarmuka fungsi yang sesuai. 

2. Keluar dari pengaturan: Ketika repeater berada di antarmuka pengaturan, tekan 

"FUNC" untuk kembali ke keadaan siaga. 

3.Retreat: Saat beroperasi, tekan tombol "FUNC" dapat melanjutkan mundur. 

Fungsi: 

F01 - Beralih di antara dua mode transmisi ulang: 

1) Secara default, repeater memperkuat sinyal secara eksklusif untuk 

pemancar yang telah disimpan dalam repeater. 
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2) Repeater memperkuat sinyal untuk semua pemancar yang berada dalam 

jangkauan sinyalnya, di bawah prasyarat bahwahanya ada satu repeater di 

situs yang sama. 

F02 - Mode penyalaan sinyal 

1) Secara default, repeater menyampaikan sinyal dari tombol panggil635 ke 

penerima, yang digunakan untuk sistem panggilan nirkabel. 

2) Repeater menyampaikan sinyal dari pemancar ke pager, yang digunakan 

untuk sistem paging tamu. 

F03 - Simpan pemancar 

Akan ada "F01" di layar dengan menekan tombol "FUNC". Kemudian geser 

nomor ke "F03" dengan tombol "ADJUST". Dengan menekan 

Kunci "CONFIRM", akan ada "F03 0001" di layar. Tetapkan kode no. untuk 

pemancar target dengan menyesuaikan "DIGIT SELECT" 

dan kunci "MENYESUAIKAN" secara terpisah. Tekan tombol "CONFIRM" begitu 

input kode no. selesai. Layar akan menampilkan "- -. Lalu 

tekan tombol apa saja pada pemancar target hingga ada 6 digit angka pernyataan 

internal di layar. Dengan pers pada "CONFIRM" 

tombol, layar akan menunjukkan "baik", yang menandakan penyimpanan selesai. 

F04 - Hapus pemancar 

Akan ada "F01" di layar dengan menekan tombol "FUNC". Kemudian, geser angka 

ke "F04" dengan tombol "ADJUST". Dengan menekan 

Tombol "CONFIRM", akan ada "F04 0001 * pada layar. Tetapkan nomor kode 

untuk pemancar target dengan menyesuaikan" DIGIT SELECT " 

dan kunci "MENYESUAIKAN" secara terpisah. Tekan tombol "CONFIRM" begitu 

input kode no. selesai. Layar akan menunjukkan "bagus", yang 

menandakan penghapusan sudah selesai. 

Untuk menghapus pemancar yang tersimpan sekaligus, cukup geser "FO4 0001" 

ke "FO4 0000" dengan "ADJUST" dan tekan tombol "CONFIRM" untuk 

jalankan perintah. (Hati-hati saat menjalankan operasi ini) 
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F09 - Kembalikan default pabrik 

Akan ada "F01" di layar dengan menekan tombol "FUNC". Kemudian geser nomor 

ke "F09" dengan tombol "ADJUST". Dengan menekan 

Kunci "CONFIRM", akan ada "F09 0001" di layar. cukup geser "F09 0001" ke "F09 

0000" oleh "ADJUST" dan tekan "CONFIRM" 

kunci untuk menjalankan perintah. 

Catatan: 

1) Tidak perlu menyimpan pemancar jika opsi 2 dipilih sebagai mode transmisi 

ulang. 

2) Sistem paging terbalik dapat diterapkan dalam keadaan ketika opsi 2 dipilih 

sebagai mode relay sinyal. 

 

 

Perawatan & Masalah Sering Terjadi 

1. Bel Mencet Sendiri Berkali-kali 

- Kemungkinan Batrai akan Segera Hbis .  

- Bentrok dengan frekuensi lainnya . (Hapus Kemudian Register Ulang 

Button Ke Master) 

 

2. Button Tidak Bisa Melakukan Panggilan 

- Terlalu Jauh Dengan Master Display 

- Interfrensi Matikan Master Selama -/+ 5 Menitan 

 

3. Lampu Berbunyi Terus Meski Sudah Di Cancel 

- Tekan Ulang Tombol lampu Selama 5-10 Detik . Kemudian Register 

Ulang Dengan Button 

 

4. Master Display Eror Tidak Menampilkan Teks/Angka / Muncul Error AT 

- Factory Reset Master Display Kemudian Register Ulang Button 

 

 

Petunjuk Mengatasi Masalah 
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Our Costomer 
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Kartu Garanasi 
 

Terima kasih atas kepercayaan anda memilih produk kami. 

Silakan melengkapi data kartu garansi kami. 

  

Nama Pemilik : ………………………………………………………………………. 

Alamat  :  ……………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………… 

No. Telepon  :  ……………………………………………………………………… 

Nama Produk :  ……………………………………………………………………… 

Seri Produk  :  ……………………………………………………………………… 

Kode Produksi :  ……………………………………………………………………… 

Tanggal Pembelian :  ……………………………………………………………………… 

Garansi 1 Tahun :  ……………………………………………………………………… 

 

Komentar dan saran anda tentang produk 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

CV. INDEKSLINK INDONESIA 

Jl. Raya Jati Perum Kahuripan Nirwana Blok BD-X No.17, Sidoarjo-Jawa Timur 
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Kartu Garanasi 
 

Terima kasih atas kepercayaan anda memilih produk kami. 

Silakan melengkapi data kartu garansi kami. 

  

Nama Pemilik : ………………………………………………………………………. 

Alamat  :  ……………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………… 

No. Telepon  :  ……………………………………………………………………… 

Nama Produk :  ……………………………………………………………………… 

Seri Produk  :  ……………………………………………………………………… 

Kode Produksi :  ……………………………………………………………………… 

Tanggal Pembelian :  ……………………………………………………………………… 

Garansi 1 Tahun :  ……………………………………………………………………… 

 

Komentar dan saran anda tentang produk 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

CV. INDEKSLINK INDONESIA 

Jl. Raya Jati Perum Kahuripan Nirwana Blok BD-X No.17, Sidoarjo-Jawa Timur 
 


