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Εισαγωγή:
Σύστημα συναγερμού με ενσωματωμένο σύστημα τηλεφωνικής κλήσης 
για καταστάσεις ανάγκης. Προ-προγραματισμένοι αριθμοί τηλεφώνου και 
λειτουργία ενδοεπικοινωνίας. Ιδανικό για άτομα που ζούν μόνα τους ή για άλλες 
περιπτώσεις όπου απαιτείται βοήθεια. 

Τοποθέτηση:
1) Ανοίξτε το τμήμα για μπαταρίες και τοποθετήστε 4x AAA μπαταρίες (για 

περίπτωση ανάγκης) σύμφωνα με την σωστή πολικότητα. Η κόκκινη ένδειξη 
LED θα ανάψει αν οι μπαταρίες είναι εξασθενημένες. Αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες.

2) Συνδέστε το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο στη συσκευή και στο 
δυαδικό διαχωριστή. Συνδέστε επίσης και το τηλέφωνό σας στο διαχωριστή. 
Συνδέστε τον προσαρμογέα AC/DC στην συσκευή και στην πρίζα.

Σημείο 
σύνδεσης 

τηλεφώνου

3) Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Η κόκκινη ένδειξη LED θα αναβοσβήσει για 
15 δευτερόλεπτα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
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Σημείωση: Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ο προσωπικός 
κώδικας, το ηχογραφημένο μήνυμα και οι αποθηκευμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί 
δεν χάνονται.

Αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών:
Καταχωρήστε μέχρι 3 τηλεφωνικούς αριθμούς αφού ολοκληρώσετε την 
παραπάνω διαδικασία.
Ενημερώστε τα άτομα των οποίων τα τηλέφωνα έχετε καταχωρήσει και 
εξηγήστε τους οτι σε περίπτωση που λάβουν κλήση ανάγκης μπορούν να 
ανοίξουν την ενδοεπικοινωνία (intercom) πιέζοντας ένα από τα αριθμημένα 
πλήκτρα στο τηλέφωνό τους.
Ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία για την αποθήκευση των τηλεφωνικών 
αριθμών.
1η θέση:

 + τηλεφωνικός αριθμός +  
2η θέση:

 + τηλεφωνικός αριθμός +  
3η θέση:

 + τηλεφωνικός αριθμός +  
Σημείωση: για ένα σύστημα PABX/PBX προσθέστε το '9' πριν τον κωδικό 
περιοχής 

Ηχογράφηση μηνύματος:
Για να ηχογραφήσετε μήνυμα, πιέστε μαζί τα πλήκτρα  και .
Η κόκκινη ένδειξη LED θα ανάψει. Ο χρόνος ηχογράφησης είναι 
10 δευτερόλεπτα.
Πιέστε  για να αναπαράγετε το ηχογραφημένο μήνυμα. 
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Κατάσταση ανάγκης:
Σε περίπτωση ανάγκης, πιέστε το πλήκτρο 
πανικού στη συσκευή ή στο τηλεκοντρόλ. 
Η συσκευή θα καλέσει τα 3 προεπιλεγμένα 
τηλεφωνικά νούμερα για μια περίοδο 
45 δευτερολέπτων.

1. Αν ο κληθέντας δεν απαντήσει, η συσκευή θα συνεχίσει να καλεί τα 
3 προεπιλεγμένα νούμερα 5 φορές και κατόπιν θα επιστρέψει σε λειτουργία 
ετοιμότητας.

2. Όταν ο δέκτης απαντήσει στην κλήση, θα ακούσει το ηχογραφημένο 
μήνυμα. Ο δέκτης της κλήσης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία 
της ενδοεπικοινωνίας και να ακούσει τι συμβαίνει στην ιδιοκτησία του 
καλούντος πιέζοντας ένα απο τα πλήκτρα με νούμερα στο τηλέφωνο του.

3. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να την αγγίζετε τώρα και 
υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας. Η μέγιστη εμβέλεια του μικροφώνου 
ειναι στα 3 μέτρα.

3 m

Σημείωση: Αν ο καλών ειναι εκτός εμβέλειας του μικροφώνου, ο δέκτης της 
κλήσης δεν θα μπορεί να τον ακούσει. Αλλά επειδή ο καλών έχει πιέσει το 
πλήκτρο πανικού, κάτι συνέβη και απαιτείται βοήθεια.
4. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας ο δέκτης θα 

ακούσει 3 ηχητικά σήματα μετά απο 45 δευτερόλεπτα. 
Αυτό παρέχει την δυνατότητα να επιμηκυνθεί η κλήση για 45 δευτερόλεπτα. 
Απλά πιέστε ένα απο τα πλήκτρα με νούμερα για να επιμηκύνετε την κλήση.

5. Αφού τερματιστεί η συνδιάλεξη η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση 
ετοιμότητας. www.te
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Σημείωση: Η συσκευή θα συνεχίσει να καλεί τα προεπιλεγμένα νούμερα αν δεν 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία ενδοεπικοινωνίας πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα με 
νούμερα στην τηλεφωνική συσκευή του δέκτη της κλήσης.

Προδιαγραφές:
Εμβέλεια τηλεχειριστηρίου/πλήκτρου πανικού: Ως 60 μέτρα
Εμβέλεια μικροφώνου: Ως 3 μέτρα
Ισχύς: 6 V DC μετασχηματιστής (περιλαμβάνεται)
Ισχύς τηλεχειριστηρίου: A23S μπαταρία (περιλαμβάνεται)

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

Προφυλάξεις ασφαλείας:
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί ΜΟΝΟ 
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις). 
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα. 
Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Συντήρηση:
Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με στεγνό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

Εγγύηση:
Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που 
προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.

Γενικά:
Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και 
οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος 
αναγνωρίζονται ως τέτοια.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

Προσοχή:

Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. 
Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε και παρέχεται σε συμμόρφωση με το σύνολο των αντίστοιχων κανονισμών και 
οδηγιών που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμμορφώνεται με το σύνολο των ισχυουσών 
προδιαγραφών και κανονισμών της χώρας διάθεσης.
Επίσημη τεκμηρίωση διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα εξής: Δήλωση 
Συμμόρφωσης (και ταυτότητα προϊόντος), Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού, έκθεση δοκιμής προϊόντος.

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για υποστήριξη:

από τον ιστότοπο: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: service@nedis.com

Τηλεφωνικά: +31 (0)73-5993965 (κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, ΟΛΛΑΝΔΙΑwww.te
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