ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

•

Το τηλέφωνο του χρήστη ΠΡΕΠΕΙ να είναι συνδεδεμένο στην
υποδοχή τηλεφώνου Novo - δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
διπλός αντάπτορας στην εισερχόμενη γραμμή.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

•

Εάν ο χρήστης διαθέτει ασύρματο τηλέφωνο, η βάση του
ΠΡΕΠΕΙ να απέχει τουλάχιστον 2 μέτρα από το Novo.
∆ιαφορετικά, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη εμβέλεια του
κρεμαστού ή άλλων συσκευών.

•

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι τηλεφωνικοί εξοπλισμοί έχουν μια τιμή REN η οποία
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των
αντικειμένων που μπορούν να συνδεθούν σε μία μόνο
τηλεφωνική γραμμή. Το πρότυπο κατανομής για μια αστική
γραμμή είναι έως 4 REN. Το Novo καταλαμβάνει 1 REN . Εάν το
σύνολο των τιμών REN όλου του εξοπλισμού που είναι
συνδεδεμένο σε τηλεφωνική γραμμή υπερβαίνει το 4, ο
εξοπλισμός ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Με
διαφορετικούς τύπους εξοπλισμού δεν υπάρχει εγγύηση για
σωστή λειτουργία ακόμα και αν το REN είναι μικρότερο από 4.
Τυπικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 1 ή 2 τηλέφωνα με 1 REN
με το Novo.

•

Αποφύγετε τη χρήση ισχυρών απορρυπαντικών ή
γυαλιστικών όταν καθαρίζετε τη μονάδα βάσης Novo ή το
κρεμαστό. Σκουπίστε το με ένα υγρό πανί και γυαλίστε με ένα
στεγνό ξεσκονόπανο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ:
01. Συσκευή τηλεβοήθειας Novo
02. Καλώδιο ρεύματος
03. Καλώδιο αντάπτορα (ΛΕΙΠΕΙ)
04. Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
05. Κρεμαστό

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΤΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

Το κρεμαστό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης από
οπουδήποτε μέσα ή γύρω από το σπίτι. Είναι αδιάβροχο
αλλά δεν πρέπει να βυθιστεί για μεγάλα χρονικά
διαστήματα. Παρέχεται με ένα σετ εξαρτημάτων, ώστε
να μπορεί να φορεθεί γύρω από το λαιμό ή στον καρπό
σαν ρολόι.
Εάν θέλετε να φορέσετε το κρεμαστό χρησιμοποιώντας
το κορδόνι για τον λαιμό, απλώς πιέστε το λεπτό γκρι
κλιπ μέσα από τις δύο σχισμές στο πλάι του κρεμαστού
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Εάν θέλετε να το φορέσετε στον καρπό, τότε περάστε
τον ιμάντα καρπού μέσα από τις δύο σχισμές του
κρεμαστού και ρυθμίστε για άνεση.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

• Απλώς πατήστε το κουμπί του κρεμαστού μία φορά.
• Το κρεμαστό μόλις πατηθεί, αρχικά θα ανάψει
κόκκινο και στη συνέχεια θα γίνει πράσινο όταν το Novo
λάβει το σήμα.
Σημείωση: Η κατάσταση της μπαταρίας ελέγχεται
τακτικά. Εάν η συσκευή Novo ανιχνεύσει χαμηλή
μπαταρία στο κρεμαστό, θα σταλεί ειδοποίηση στο
κέντρο ελέγχου. Τα κρεμαστά πρέπει να επιστραφούν
στο κέντρο για αντικατάσταση της μπαταρίας.

01. Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην υποδοχή
“TELE” του Novo.
02. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής του Novo
στη μεσαία υποδοχή “LINE” και στην υποδοχή του
τοίχου (εκεί όπου βρισκόταν αρχικά το σταθερό
τηλέφωνο).
03. Συνδέστε την παροχή ρεύματος του Novo.
04. Κλείστε το καπάκι.
05. Το κρεμαστό είναι ήδη προγραμματισμένο με τη
συσκευή τηλεβοήθειας. Οποιαδήποτε επιπλέον
κρεμαστά θα πρέπει να προγραμματιστούν
χειροκίνητα.
06. Εκτελέστε μια δοκιμαστική κλήση στο τηλεφωνικό
κέντρο.

NOVO ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών θα παρέχουν μια
μονάδα φίλτρου για να συνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή
για να επιτρέψετε τη σύνδεση ενός υπολογιστή και ενός
κανονικού τηλεφώνου. Απαιτείται μόνο μία μονάδα
φίλτρου για τη σύνδεση του υπολογιστή, του τηλεφώνου
και του Novo όταν διαμορφωθεί όπως φαίνεται παρακάτω:
(εδώ χρειάζεται εικόνα)
Σημείωση: Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες σύνδεσης ή
θόρυβο, τότε ένα κακής ποιότητας φίλτρο μπορεί να είναι
η αιτία.

ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ NOVO

Ενεργοποιήστε το Novo πατώντας το γκρι κουμπί
λειτουργίας στο πίσω μέρος της μονάδας. Θα δείτε τα
φώτα στο Novo να διατρέχουν έναν κύκλο και μετά από
αυτό θα είναι έτοιμο για χρήση. (Η μοναδική λυχνία που
πρέπει να φωτίζεται είναι το κόκκινο κουμπί
«συναγερμού».

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ NOVO

Η συσκευή Novo χρησιμοποιεί πολύ λίγη ισχύ και σε
κανονικές συνθήκες θα πρέπει να παραμείνει
ενεργοποιημένη. Εάν είναι απαραίτητο να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κάντε τα εξής:
- Γυρίστε τη συσκευή και εντοπίστε το μικρό γκρι
κουμπί στο κέντρο.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο και
αφήστε το (θα ακούσετε έναν ήχο και το Novo θα
απενεργοποιηθεί).

1. Πατήστε το κόκκινο κουμπί στη συσκευή Novo ή
πατήστε το κρεμαστό.
2. Το Novo θα αρχίσει να εκτελεί μια κλήση έκτακτης
ανάγκης. Θα ακούσετε μια σειρά ήχων καθώς η
μονάδα καλεί στο κέντρο παρακολούθησης.
Θα χρειαστούν περίπου 40 δευτερόλεπτα για να
συνδεθείτε.
3. Η κλήση θα απαντηθεί από έναν τηλεφωνητή στο
κέντρο παρακολούθησης.
Σημείωση: Ακόμα κι αν ο χειριστής δεν μπορεί να
ακούσει τον καλούντα, θα ξέρει από πού προέρχεται η
κλήση. Το κρεμαστό ∆ΕΝ έχει μικρόφωνο, αλλά το
μικρόφωνο βρίσκεται στη συσκευή Novo και είναι πολύ
ευαίσθητο, όμως δε θα λειτουργήσει εάν ο καλών είναι
έξω από το σπίτι του. Το κέντρο ελέγχου μπορεί να
αυξήσει την ένταση εάν ο καλών έχει δυσκολία στην
ακοή.

ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Εάν πραγματοποιηθεί κατά λάθος κλήση έκτακτης
ανάγκης, μπορεί να ακυρωθεί πατώντας το πράσινο
κουμπί μία φορά. Η συσκευή θα ακολουθήσει μια σειρά
τόνων και το κόκκινο κουμπί θα σταματήσει να
αναβοσβήνει και να ανάβει το πράσινο.
Έχετε υπ’ όψιν ότι εάν ξεκινήσει το Novo να καλεί, τότε
η κλήση δεν μπορεί να ακυρωθεί.
Σημείωση: Συμβουλέψτε τον χρήστη να μην ανησυχεί
εάν δεν καταφέρει να ακυρώσει μια ακούσια κλήση.
Όταν το κέντρο ελέγχου απαντήσει, απλώς πρέπει να
ενημερωθεί ότι η κλήση πραγματοποιήθηκε κατά
λάθος. Το προσωπικό θα χαρεί να μιλήσει και θα
ακυρώσει την κλήση.

