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1 Anket
Durum LED'i
Konuşmacı

Mikrofon
Çağrı düğmesini

Halka LED

Sağ düğme

Sol düğme

Kolye
Mikro USB

Çağrı düğmesini

_______________________________________________________

yardım için uzun basın tetik çağrısı
mevcut bağlantıyı kesmek için kısa bir süre basın.
Sprachassistent Duyurusuna göre çeşitli fonksiyonlar
Sayfa anahtarları

_______________________________________________________

kısa süre basın Hazırda Bekletme: Bir telefon numarası seçimi
Konuşma: hacmini artırmak
her ikisine aynı anda uzun basıldığında: cihazı kapatın
Durum LED'i

_______________________________________________________

Radyo aralığı ve batarya için durum göstergesi
Yeşil gösterge 1/20 sn, her ikisi de hatasız çalışır
Sarı 1/5 sn açık / her iki fonksiyonun sınır çizgisi
Kırmızı 1/1 sn açık / her iki işlev de hatalı
Halka LED

_______________________________________________________

Kırmızı sabit ekran Yardım çağrısı sırasında telefon bağlantısı var
Yanıp sönen kırmızı ekran Bir telefon numarasının aranması aktif
Ekranda sabit yeşil telefon bağlantısı var
Yanıp sönen yeşil ekran gelen telefon görüşmesi beklemede
Sarı sabiti göster PC App ile USB üzerinden bağlantı var
Sarı yanıp sönen ekran DECT girişi
Gerekirse, kamber algılandığında 3D sensör devreye girdi
USB bağlantısı

_______________________________________________________

Verilen kablo ile PC'ye bağlantı için Micro-USB

2 Devreye
2.1 Paketin içeriğini kontrol etme
Ambalaj aşağıdaki maddeleri içerir:

DECT Pendant
kordonlu

USB güç adaptörü
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2 Devreye
2.2 Yükleme diskini ayarlayın ve cihazı yükleyin

Şarj etme beşiği temassız çalışır. Cihazı sadece camın üzerine yerleştirerek şarj edin. Cihaz doğru
şekilde yerleştirilir yerleştirilmez, disk yanar.

Cihaz birkaç saniye sonra açılır ve ses asistanı
cevap verir:
„ Pil şarj oluyor “

Cihaz biraz ısınır. Bu tamamen normal.

Aygıtı yükleme diskinde en az 30 dakika, 60 dakika daha iyi durumda bırakın. Tamamen şarj olduğunda
cihazın bekleme süresi 3 gündür. Cihazı düzenli olarak, tercihen gece boyunca şarj edin. Cihaz yükleme
diskinde bulunuyorsa, duman alarmı algılaması da etkinleştirilir (bkz. Bölüm 3.8 ve bölüm 4.2).

Batarya çok boşaldığında, şarj diskindeki cihazı açmak
yaklaşık 5 dakika sürebilir.

Birden fazla yükleme diski de kullanabilirsiniz; örneğin oturma odasında ve yatak odasında.
(satıcınızla görüşün).

2 Devreye
2.3

DECT baz istasyonuna giriş
İngilizce: „Registration“ veya „Subscription“
Yöntem: "0000" PIN’li "kolay abonelik"

Cihazı DECT baz istasyonuna yaklaştırın, örn. Aynı odada. Bu, oturum açma işleminin daha güvenli
yapılmasını sağlar.

Baz istasyonundaki "GİRİŞ" düğmesine basın.

"Giriş Modu" nun üreticiye özel aktivasyonu farklı olabilir. Genel olarak, bir düğmeye birkaç saniye
basılmalıdır (gerekirse, baz istasyonunun kılavuzuna bakın). DECT baz istasyonlarının sadece 5 dakika
boyunca oturum açma modunda kaldığından emin olun. Bu süre içinde cihazın kaydı yapılmalıdır.
Gerekirse giriş modunu tekrar etkinleştirin.

Bunu yapmak için, cihazdaki arama düğmesine basın. Zil
LED'i yanıp sönmeye başlar ve ses asistanı şunu bildirir:
„ Kayıt aktif, lütfen bekleyiniz “

Genellikle 10-20 saniye sonra kayıt işlemi tamamlanmıştır.
Halka LED'i kısa bir süre yeşil yanar. Dil asistanı başarılı girişi bildirir:
„ Cihaz baza kayıtlı “
Oturum açma başarısız olursa, dil asistanı hatanın uygun nedenini sağlar (Bölüm 5'teki sorun giderme
bilgilerine bakın).
Modern DECT baz istasyonları, sistem kodu "0000" PIN koduyla "kolay abonelik" prosedürüne göre
kayıt yöntemini kullanır. Başka bir PIN varsa, oturum açma PC APP aracılığıyla yapılmalıdır (bkz. Bölüm
3.4)
Not: Cihaz yükleme diskindeyse, kaydedilemez.
Kayıtlı değilse, cihaz 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
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2 Devreye
2.4

Telefon bağlantısını kontrol edin

Şimdi cihazın bağlantısını telefon bağlantınızla kontrol edin.

1. Cihazı cep telefonunuzla arayın.
2. Cihaz çaldığında aramayı cevaplayın.

Arayan numara ayrıca onuncu aile ve arkadaş numarası, ayrıca yardım çağrısı, düşme tespiti ve
duman alarmı çağrısı için acil durum numarası olarak kaydedilir. PC APP ile bu numarayı değiştirin
veya ekleyin.
Cihazınız şimdi kullanıma hazır!

2.5

Radyo menzili ile ilgili notlar
İngilizce „DECT Range“

Binalarda, telsiz menzili (cihazdan baz istasyonuna uzaklık) 30 metre veya daha fazla olabilir. Bahçede,
menzil 300 metreye kadar çıkabilir. Cihaz aynı zamanda bahçe alanını da kapsayacaksa, DECT baz
istasyonunu bahçeye en yakın duvara yerleştirmeniz önerilir.
Cihaz menzil dışına çıkarsa, bu durum KIRMIZI LED (1 / 1sn) durum ışığı ile gösterilir. Cihaz 5 dakikadan
daha uzun bir süre radyonun dışındaysa, ses yardımcısı uygun bir mesajla cevap verir.
Her zaman cihazdan tabanı aramasını ve arama düğmesine basarak giriş yapmasını isteyebilirsiniz.
Cihaz 2 saatten fazla bir süre kapsama alanı dışında kalırsa, batarya ömründen tasarruf etmek için cihaz
kapanacaktır. Daha sonra, cihaz yükleme diskine yerleştirilerek tekrar açılabilir. Tüm fonksiyonlar
otomatik olarak ayar işlemine devam eder.

3 PC App ile ayarlar
3.1

PC APP'yi kurun ve başlatın

PC-APP sürücüleri, yalnızca WIN7 veya WIN10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalıştırılabilir.
Ayarları yapmak için PC APP açılmalıdır. Birlikte verilen USB çubuğunda her şeyi bulacaksınız.
1. Ürünle birlikte verilen USB çubuğunu bilgisayara bağlayın
2. Windows Gezgini ile "INDEPENDANT" sürücüsünü seçin
3. "PC APP" programını başlatın ve gerekirse sürücü kurulumunu onaylayın
4. Kurulum dilini seçin ve "Tamam" ı tıklayın
5. Lisans Anlaşması sayfasını okuyun. Lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorsanız, "Bu sürücü
yazılımını yine de yükle" seçeneğini seçin ve "İleri" ye tıklayın
6. Kuruluma devam etmek için "Yükle" yi tıklayın
7. Bir Windows uyarısı belirirse, "Yine de bu sürücü
yazılımını kur" u seçin. Aygıt sürücüsü yüklü
8. "Son" u tıklayarak kurulumu tamamlayın
9. Aygıtı verilen USB kablosuyla PC'ye bağlayın
10. USB çubuğundaki "PC_APP" programını yeniden
başlatın
11. Çok basit olan PC APP talimatlarını izleyin
İzleyen bölümlerde, her bir adımın ayrıntılı açıklamasını bulacaksınız.
Lütfen ayarların yalnızca Kabul Et düğmesine en son bastığınızda cihaza aktarıldığını da unutmayın. PC
APP, USB bağlantısını otomatik olarak algılar. Bu PC APP'nin sol alt köşesinde gösterilecektir.
USB algılama çalışmazsa, USB kablosunu çıkarın ve birkaç saniye sonra takın.

Kullanım talimatları DECT indePENDANT TR 04-2019

9 von 27

3 PC App ile ayarlar
3.2

Dil seçimi

PC APP'nin dili PC'nizin diline göre otomatik olarak seçilir.
Dil Yardımcısı dili ve PC App dili ilk sayfada "Başlamak" değiştirilebilir.
Diliniz orada değilse, lütfen satıcınıza başvurun.

3 PC App ile ayarlar
3.3

Kişisel verileri girin

Kişisel veri ikametgahın adı ve yeri ile isteğe bağlı ipuçlarını içerir; Acil bir durumda daireye erişimin
nasıl mümkün olduğu.
Ek olarak, 4 basamaklı bir sayısal kod belirtilebilir. Daire anahtarını, daire kapısının yanında bulunan
şifreli bir kilit ile güvenli bir anahtar içine yerleştirebilirsiniz. Bu tür kombinasyon kilitleri çok sayıda
üreticiden temin edilebilir.
Bu kişisel veriler - yanı sıra PC APP’nin diğer tüm verileri - yalnızca cihazda yerel olarak saklanır ve
USB bellekte veri yedeği olarak saklanır ve bu nedenle üçüncü şahıslar tarafından erişime karşı
korunur.
Bu kişisel veriler sadece acil durumlarda, yani acil durum numarasına iletilir. Dil asistanı girdiğiniz
metni okur. Verileri ve metinleri istediğiniz zaman PC APP yardımı ile değiştirebilirsiniz.
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3 PC App ile ayarlar
3.4

DECT baz istasyonuna giriş

PC APP yardımı ile kayıt sadece DECT baz istasyonu değilse gereklidir
Sistem PIN kodu "0000" (bölüm 2.3'e bakınız) ("kolay abonelik" ilkesine göre standartlaştırılmış kayıt)
Baz istasyonunun bu sistem PIN'i sizin tarafınızdan ayarlanmış veya fabrikada ayarlanmıştır. "DECT
Ahizenin Kaydedilmesi" bölümüne benzer bölümdeki DECT ana istasyonunun kullanım kılavuzuna
bakın.
1. Baz istasyonunun oturum açma modunu etkinleştirin (bkz. Bölüm 2.3) DECT baz istasyonlarının
yalnızca 5 dakika boyunca oturum açma modunda kaldığından emin olun. Bu süre içinde cihazın
kaydı yapılmalıdır. Gerekirse, giriş modunu tekrar etkinleştirin.
2. Baz istasyonunun sistem PIN kodunu girin. Bu dört haneli bir sayıdır.
3. Şimdi "Kaydi Başlat" butonuna tıklayın (PC APP).
Kayıt işlemi 10-20 saniye sürebilir. Oturum açma başarısız olursa, bkz. Bölüm. 5.1.2 Sorun giderme
yardımı / Cihaz baz istasyonuna kaydedilemiyor.

3 PC App ile ayarlar
3.5

yardım çağırmak

Yardım / acil çağrı sırasını arayın (*)

Gerekirse, kullanıcı istediği zaman yardım talebinde bulunabilir. Bunu yapmak için arama düğmesine
2 saniye boyunca basar. Yardım dizisi, kurs boyunca konuşma asistanı tarafından yürütülür ve eşlik
eder. Yardım çağrısı, istediğiniz zaman çağrı düğmesine tekrar basılarak iptal edilebilir.
En fazla 3 yardım numarası ve 1 acil durum numarası belirtilebilir. Yine, numaralara isim vermelisiniz,
çünkü numaralar aranırken okunurlar. Bu, cihazın iletişim kurmaya çalıştığı kullanıcıyı bilgilendirir.
Bunu devralacak önce Çağrı düğmesi ile giriş numaralarını test edin.
" Tekrarlama " girişi
Yardım numaraları 100 kata kadar tekrar edilebilir. Bununla birlikte, pratikte 2 kez tekrarlanmasını
önerir. Buraya 2 sayısını girin.
" Çalma Süresi " girişi
Bu, cevaplanmadığında arama bekleme sırasındaki bir sonraki numaradan önce arama süresinin ne
kadar olması gerektiğini belirler. Çalma süresi, aranan tarafın aramayı güvenle kabul edebileceği kadar
yüksek olmalıdır. Bununla birlikte, zil süresi çok uzun seçilmemelidir çünkü bu, yardım çağrısı sırasının
sırasını geciktirebilir veya bir ağ tarafı telesekreteri etkinleştirebilir. Daha kısa çalma süresi ve daha
fazla tekrarlama.
Telefon numaralarında telesekreter aktif olmamalıdır.
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3 PC App ile ayarlar
3.6

Aile ve arkadaşlar numaraları

"Family&Friends" telefon numaralarının aile ve arkadaşlarla iletişimi kolaylaştırması
amaçlanmıştır. İsim ve telefon numarasıyla en fazla 10 kişi girebilirsiniz. Sipariş, bu kişiler için
yapılan aramaların sıklığına dayanmalıdır.
İsme ve numaraya ek olarak, cihaz arandığında bu numara için otomatik kabulün
("doğrudan temas") etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini de belirleyebilirsiniz. Bu durumda,
cihazın kullanıcısının artık kabul etmek için düğmeye basması gerekmez; arama hemen
değiştirilir.
1. Aile ve Arkadaşlar isimlerini ve telefon numaralarınızı girin.
2. Kayıtlı numaraları Çağrı tuşuyla test edin.
3. İsimleri ve numaraları Uygulamak tuşu ile kaydedin.
Bir sayfa tuşuna basıldığında, isimler dil asistanı tarafından girilen ve bildirilen sırada çağrılır.
Ardından aramayı başlatmak için ara düğmesine basın.
Örneğin, Üçüncü kişiyi aramak için, üç defa bir sayfa tuşuna basmalı ve anonstan sonra ara
düğmesine basmalısınız. Bağlantı kuruldu.

3 PC App ile ayarlar
3.7

Düşmek

yardım için otomatik çağrı

Cihaz yeni bir düşme algılama algoritmasına (DPDM) sahiptir. Düşme durumunda, düşme için
yardım sırası otomatik olarak yürütülür ve konuşma konuşmacısı tarafından eşlik edilir.
En fazla 3 yardım numarası ve 1 acil durum numarası belirtilebilir. Yine, numaralara isim
vermelisiniz, çünkü numaralar aranırken okunurlar. Bu, cihaz iletişim kurmaya çalışırken
kullanıcıyı bilgilendirir. Girilen numaralarınızı kabul etmeden önce Çağrı düğmesini kullanarak
test edin.
" Tekrarlama " girişi
Acil durum için "düşme" maks. 1 tekrarlama Sonra hemen acil durum numarası kişisel verilerin
duyurulması ve gerekli olması durumunda aranır.
" Çevirme Süresi " girişi
Burada, arama süresinin yaklaşık olarak ne kadar sürmesi gerektiği, cevaplanmadığı takdirde
yardım çağrısında bir sonraki numara seçileceği belirlenir. Çalma süresi, aranan tarafın
aramayı güvenle kabul edebileceği kadar yüksek olmalıdır. Bununla birlikte, çalma süresi çok
uzun olmamalıdır, çünkü yardım çağrısı için çağrı sırasının gecikmesi ve bir ağ tarafı
telesekreterin etkinleştirilebilmesi nedeniyle.
Telefon numaralarında telesekreter aktif olmamalıdır.
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3 PC App ile ayarlar
3.8

Duman alarmı

yardım için otomatik çağrı

Cihazın yeni bir duman alarmı algılama özelliği var. Bunun için cihazın yükleme diskine yerleştirilmesi
gerekir. Bir duman alarmı durumunda, duman alarmı yardım sırası işlem sırasında konuşma asistanı
tarafından otomatik olarak yürütülür ve eşlik eder.
En fazla 3 yardım numarası ve 1 acil durum numarası belirtilebilir.
Bir yardım yapılana kadar yardım çağrısı sırası tekrarlanır. Dil asistanı, duman alarmı hakkında çağrılan
kişiyi bilgilendirir ve konum verilerini ve ayrıca özel bilgileri iletir (bölüm 3.4). Bundan sonra, yardım
çağrısı dizisi 30 dakika boyunca inhibe edilir. Duman alarmı 30 dakika sonra kapatılmadıysa, yardım
çağrısı çağrısı tekrarlanır.
Girilen numaralarınızı kabul etmeden önce Çağrı düğmesini kullanarak test edin.
" Çevirme Süresi " girişi
Burada, arama süresinin yaklaşık olarak ne kadar sürmesi gerektiği, cevaplanmadığı takdirde yardım
çağrısında bir sonraki numara seçileceği belirlenir. Çalma süresi, aranan tarafın aramayı güvenle kabul
edebileceği kadar yüksek olmalıdır. Bununla birlikte, çalma süresi çok uzun olmamalıdır, çünkü yardım
çağrısı için çağrı sırasının gecikmesi ve bir ağ tarafı telesekreterin etkinleştirilebilmesi nedeniyle.
Telefon numaralarında telesekreter aktif olmamalıdır.

3 PC App ile ayarlar
3.9

Zamana bağlı bilgileri ayarlama (hatırlatma işlevi)

Hatırlatma işlevi, yaşlıların belirli zamanlarda, örneğin; İlaç almak için. Duyuruların yapıldığı 5 adede
kadar (24 saat formatı) girebilirsiniz. Lütfen duyuruları bitişikteki kutuya giriniz.
Cihazın ses asistanı, cihazda geçerli bir zaman olup olmadığını tespit eder. Bu durumda, " Güncel saat
ayarlı degil " diye bildirir.
Geçerli saat çeşitli şekillerde girilebilir:
• PC APP üzerinden manuel giriş
• harici arama yaparak ve telefon tuş takımından saati girerek
Format #TIME#hhmm#
TIME, 8463 anahtar sırasına karşılık gelir
ss = o anki saat mm = o anki dakika
Örnek: şimdiki saat 9:45 => giriş #8463#0945#
Zamana bağlı duyurular, cihaz yükleme diskindeyken de gönderilir. Bu nedenle günlük uyandırma
çağrısına girmek de mümkündür.
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3 PC App ile ayarlar
3.10

Genel ayarlar

Burada zil sesi olarak üç melodiden birini seçebilir, zil sesini, aramayı ve sesli uyarıların sesini
ayarlayabilirsiniz.
Değişiklikleri kabul etmeden önce Ölçek altında kontrol edebilirsiniz.

3 PC App ile ayarlar
3.11

Sistem
3.11.1 Sistem ayarları

Cihazınızın sistem verilerini ve bağlı DECT tabanını alabilirsiniz. Bu bilgi sadece profesyoneller için
geçerlidir.

3.10.2 Update

Cihaz güncelleme yoluyla yeni bir işletim yazılımı alabilir.
Satıcınıza sorun.
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3 PC App ile ayarlar
3.10

Sistem
3.10.3 RESET

Ayarları sıfırla

Sıfırla, ayarları sıfırlamak için kullanılabilir. Burada fabrika ayarlarını yapmak için farklı seviyeler
seçebilirsiniz:
Kayit slime cihazi - geçerli kaydı sil
Cihaz yeniden başlat - zaten açıksa, cihazı yeniden başlatmak
Fabrika Ayarlarına Dön - tüm verileri ve mevcut kaydı sil
örnek
DECT baz istasyonunuzu değiştirmeniz gerekir. Ardından cihazı yeni DECT baz istasyonuna
kaydetmelisiniz (bkz. Bölüm 2.3). Öncelikle eski giriş silinmiş olmalı.
Bunu RESET işlevi Kayit slime cihazi ile yapabilirsiniz. Bundan sonra, cihaz artık eski DECT baz
istasyonuna giriş yapmaz, aynı zamanda artık çalışmaya hazır değildir: Yeni DECT baz istasyonuna giriş
yapmalısınız.
Bölüm 2.3'e geri dönün ve yeni DECT baz istasyonuna giriş yapın. Mevcut tüm ayarlar korunur. Kayıt
olduktan sonra cihazı her zamanki gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.
.

4 Özel notlar
4.1 Düşme algılama ve yardım için otomatik çağrı

„Bir düşme alarmı yaratıldı!
Yardım denir“

DECT Baz istasyonu

Tanımlanmış numaralara
otomatik çağrı

Düşme algılaması fabrikada önceden ayarlanmıştır ve cihaz yükleme diskinden çıkarıldığında
otomatik olarak etkinleştirilir. Cihaz bir katılımcıya bağlıysa, yani kullanıcı şu anda telefonda ise,
düşme algılama kesilir.
PC-APP ile yardım dizisini tanımlayın (bkz. Bölüm 3.7).
Hızlı yardım gerektiğinden, yardım sayısının azaltılması ve ayrıca tekrar sayısının azaltılması önerilir.
Ardından cihaz acil durum numarasını arar. Bu her zaman sabitlenmeli ve tıbbi olarak deneyimli bir
yer olmalıdır; Aile hekimi veya ambulans.
Numara girilmezse, yardım çağrısına girilen numaralar kullanılır (bkz. Bölüm 3.5).
Acil numarayı ararken, ses asistanı " Bu bir yere düşme çağrısı ", " lütfen harekete geçiniz " yanıtını
verir ve ayrıca konum verilerini ve özel talimatları verir. Bu bilgi 5 kez tekrarlanır.
Ahizesiz görüşme bağlantısı devreye girer, böylece düşen kişiye düşmenin şiddeti hakkında
danışılabilir. Herhangi bir görüşme mümkün değilse, hızlı yardım genellikle hayati önem taşır. Bu
amaçla, özel talimatlar (bkz. Bölüm 3.3), daireye erişim hakkında bilgi sağlamalıdır.
Düşme tespiti, tüm olayları "düşme eğilimi" olarak yorumlayamaz. Güvenilirlik çok yüksektir. Yanlış
alarm oranı% 0'a yakın. Bu% 0 hata oranına ulaşılır, çünkü yardım çağrısı sırası çözülmeden önce
"olumsuz bir onay" alınır.
Cihaz yere düşerse ve kullanıcı cihazı kaldırmazsa, dil asistanının birkaç uyarısından sonra bir yardım
çağrısı tetiklenir. Bu zeminde ürün fonksiyonu fabrikada önceden yapılandırılmıştır ve PC APP
aracılığıyla ayarlarda (bölüm 3.7) kapatılabilir. Ancak, bu uygulama odaklı bir işlevdir ve bırakılmalıdır.
Acil numaraların gelen aramaları otomatik olarak kabul edilir.
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4 Özel notlar
4.2 Duman alarmı algılama ve otomatik arama

„Duman ikaz çağrısı tetiklendi !
Acil arama tetiklenir“

DECT Baz istasyonu

Tanımlanmış numaralara
otomatik çağrı

Ünite yükleme diskine yerleştirildiğinde duman alarmı çağrısı özelliği otomatik olarak devreye girer.
Bu genellikle gece veya evde olmadığınız zaman gerçekleşir. Özellikle bu zamanda, bu güvenlik özelliği
özellikle değerlidir.
Duman alarmı durumunda aranması gereken telefon numaralarını belirlemek için PC-APP kullanın
(bkz. Bölüm 3.8). Numara girilmezse, yardım çağrısına girilen numaralar kullanılır (bkz. Bölüm 3.5).
Duman alarmı tespiti, tüm genel duman dedektörleri, ısı dedektörleri ve karbon monoksit
dedektörleriyle çalışır.
Cihaz bir duman alarmı algılarsa, kaydedilen telefon numaralarını konuşma asistanından bir duyuru ile
otomatik olarak çağırır: " Duman ikaz çağrısı tetiklendi, lütfen harekete geçiniz ", konum verileri ve
özel talimatlar (bkz. Bölüm 3.3). Bu bilgi 5 kez tekrarlanır.
Yardım çağrısı kabul edilirse, cihaz 30 dakika bekler ve duman alarmının kapatılıp kapatılmadığını
kontrol eder. Duman alarmı hala aktifse, ünite yardım çağrısı sırasını yeniden başlatır.
Duman alarmı çağrı dizisi ne zaman sona erer
• duman alarmı kapatıldı
• Aygıt yükleme diskinden çıkarıldı
Duman dedektöründeki test alarmına basarak duman alarmı tespitini test edin.
=> 2 saniye sonra ses yardımcısı rapor vermelidir " Duman ikaz çağrısı tetiklendi ".
Acil numaraların gelen aramaları otomatik olarak kabul edilir.

5 Önemli notlar
5.1

Sorun giderme konusunda yardım

5.1.1 Durum LED'i kırmızı renkte yanıp sönüyor
Batarya çok zayıf (kapatma tehlikesi var!) Veya cihazın baz istasyonuna radyo bağlantısı yok. Bunu
yapmak için, cihazı kısa bir süre yükleme diskine ve tekrar yükleme diskine yerleştirin. 7 saniye sonra,
ses asistanı hatalı işlev (ler)
a) pil yeterince şarj edilmemişse
Çözüm: Cihazı yükleme diskine yerleştirin ve yaklaşık 2 saat şarj edin
b) cihaz tabana bağlı değil
Çözüm: Baz istasyonunun açık olup olmadığını veya DECT fonksiyonunu kontrol edin.
kapatıldı. Çoğu zaman baz istasyonunun kapatılması ve açılması yardımcı olur.
5.1.2 Cihaz baz istasyonuna kaydedilemiyor
Olası hata kaynakları:
a) Baz istasyonuna uzaklık kayıt sırasında çok büyük
Çözüm: Cihaz ile baz istasyonunun boşluğuna gidin ve kaydı tekrarlayın.
b) Baz istasyonunun başka bir terminal için "boş alanı" yok
Çözüm: Baz istasyonunun konfigürasyon menüsünü açın (PC'deki tarayıcı ile veya bağlı DECT el
cihazı üzerinden) ve listeden bir terminali silin. Genellikle en fazla 6 DECT terminali baz istasyonu
tarafından kabul edilir.
c) Baz istasyonu sistemi PIN kodu "0000" olarak ayarlanmadı
Çözüm: Baz istasyonunun PIN kodunu "0000" olarak değiştirin
ve kaydı tekrarlayın
veya cihazın PC APP'sini kullanın (bölüm 3.3)
d) Baz istasyonu giriş modunda değil
Çözüm: Oturum açma için baz istasyonundaki düğmeyi bulun. Bu, "DECT" veya "Login" işaretli bir
düğme veya birkaç saniye basılı tutmanız gereken merkezi bir düğme olabilir.
DECT Baz İstasyonunun sadece giriş modunu yaklaşık 5 dakika boyunca etkin tutacağını unutmayın.
Bu nedenle cihazın kaydı bu süre içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde, baz istasyonundaki kayıt tuşuna
tekrar basılmalıdır.
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5 Önemli notlar
5.1.3 Duyuru " Cihaz kullanıma hazır değil "
Olası hata kaynakları:
a) Cihaz, baz istasyonuna kayıtlı değil
Çözüm: kayıt işlemini gerçekleştirme (bölüm 2.3)
b) Cihaz, baz istasyonuna bağlı değil
Çözüm: Baz istasyonuna olan mesafeyi kontrol edin.
Baz istasyonunu kontrol edin; kapalı?
Sık sık ve baz istasyonunun kapatılması
c) Cihaz yeterince şarj edilmemiş
Çözüm: Cihazı yaklaşık 2 saat şarj edin
d) yardım numarasının girilmemesi
Çözüm: cihazı arayın, arama numarası ayrıca yardım çağrısı, düşme tespiti ve duman alarmı
çağrıları için acil durum numarası olarak saklanır
PC APP aracılığıyla yardım numaralarını girin.
5.1.4

Cihaz şarj olmuyor

a) Yükleme diskinin şebekeye bağlı olup olmadığını kontrol edin.
(Şebekeye bağlandığında, şarj diskinin halka LED'i kısaca yanar)
b) Cihazı, yükleme diskindeki işaretlere göre yerleştirin.

5 Önemli notlar
5.2
Cihazın yüklenmesi
Sadece verilen USB kablosunu, şarj cihazını ve AC adaptörünü kullanın. Güç kaynağı yalnızca cihazın
özelliklerine göre besleme hatları ile yapılabilir. Yükleme diskini daima düz, kaymaz bir yüzeye
yerleştirin. Şarj sırasında cihaz ısınır. Bu normaldir ve bir hata değildir. Birkaç yükleme diski
kullanabilirsiniz (örneğin, oturma odası ve yatak odası). Satıcınıza sorun.
5.3
Hoparlör
Cihaz, oldukça fazla hacme sahip ahizesiz kullanım cihazına sahiptir. Bu nedenle, işitme hasarını
önlemek için cihazı asla kulağınıza tutmayın.
5.4
Boyun bandı uzunluğunu ayarlama
Boyun bandının uzunluğu ayrı ayrı ayarlanabilir.
1.

2.

4.

5.

3.

6.

1. Yakanın tokasını açın
2. Şeridi kenardan tutturucudan dışarı çekin
3. İstediğiniz uzunluğa bağlı olarak, bantta basit bir düğüm yapın
4. Düğümü sıkıca sıkın ve fazla bandı düğümün hemen yukarısına kırpın
5. Düğümü tekrar tutturucunun içine kaydırın
6. Deklanşörü kapatın
5.5

Çevresel etkilere karşı koruma

Cihazı doğrudan güneş ışığından, tozdan, nemden ve buhardan koruyunuz. Cihazı aşırı sıcaklıklara veya
güçlü elektromanyetik alanlara maruz bırakmayın. Cihaz IP64 toz ve neme karşı korumalıdır. Sonuç
olarak, hafif püskürtme bir sorun değildir, duş ve banyo yaparken üniteyi tahrip edebilir.
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5 Önemli notlar
5.6
Temizleme
Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın. Sıvı deterjanları doğrudan cihaza uygulamayın. Cihaz
sıçramaya karşı korumalıdır. Sıvı ile temasında cihazı açmayın. Cihazı dik tutun ve hafifçe sallayın.
Cihazı kurulayın ve en az 24 saat bırakın. Daha sonra, ısıyla artık kurutma elde etmek için cihazı 2 saat
boyunca yükleme diskine yerleştirin.
5.7
Onarım
Cihazı asla kendiniz tamir etmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Asla kasayı açma. Bu, Li-ion aküye
zarar verebilir ve zarar verebilir. Li-ion akünün hasar görmesi aşırı ısınmaya neden olabilir. Garanti
taleplerinizi kaybedersiniz.
5.8
Yok etme
Cihazınız eskiyse, cihazı belediye atık imha kurumunun (geri dönüşüm merkezi) toplama
noktasına götürün.
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Yasası'na göre, eski cihaz sahiplerinin yasal olarak eski
elektrikli ve elektronik ekipmanı ayrı bir atık toplama alanına tedarik etmeleri gerekmektedir. Lütfen
eski cihazı evsel atıklarla birlikte atmadan çevresel korumaya yardım ve katkı sağlayın.
5.8
Garanti
Cihazı satın aldığınız satıcı, teslimat tarihinden itibaren 2 yıl boyunca cihazın malzeme ve üretimini
garanti eder. Eksik olması durumunda, alıcı başlangıçta ek performansa hak kazanır. İlave performans,
yenisiyle değiştirilen bir ürünün onarımını veya teslimatını içerir. Değiştirilen ekipman veya parçalar
satıcının mülkü olur. Bir sonraki performansın başarısız olması durumunda, alıcı ya satın alma fiyatının
düşürülmesini talep edebilir ya da sözleşmeden çekilebilir ve eğer kusur bayiden sorumlu tutulacaksa
tazminat talep edebilir veya boşa harcanan masrafın geri ödenmesini talep edebilir. Alıcı derhal
herhangi bir kusur hakkında satıcıyı bilgilendirmelidir. Garanti talebinin kanıtı, uygun bir satın alma
onayı (satın alma kanıtı) ile sağlanmalıdır. Yanlış kullanım, kullanım, saklama veya mücbir sebepler
veya diğer dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.
5.9

CE Uygunluk Beyanı

Bu cihaz, AB Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur: Üye Devletlerin piyasadaki telsiz
teçhizatının sağlanması ve 1999/5 sayılı Direktifin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yasalarının
uyumlaştırılmasına ilişkin 16 Nisan 2014 tarihli AVRUPA LİSESİ VE KONSEYİ / AT. A'ya uygunluk.
Yönergeler CE işareti ile onaylanmıştır. CE Uygunluk Beyanı aşağıdaki adreste görülebilir:
DOSCH & AMAND Products GmbH, Neumarkterstr. 18, 81673 Münih
5.10

Teknik Servis

Ek danışmanlık hizmetleri, uzman satıcınızın servis numarası altında bulunur.

6 Teknik veri
Standart

DECT GAP mücevher. ETSI Standardı 300 444
DECT EU, US

Frekans aralığı

EU: 1880 MHz - 1900 MHz
US: 1920MHz - 1930 MHz

Dubleks yöntemi

FDMA/TDMA TDD

Modülasyon

GFSK

Iletim gücü

10 mW – kanal başına termal güç
NTP 250 mW

Radyo aralığı

300 m'ye kadar dış mekanda,
50 m'ye kadar iç mekanda

Güç kaynağı

100-240V AC, 50/60Hz, Elektrik fişi: Euro tipi, USB

Pil

Li Polimer 450mAh
Bekleme süresi 3 gün

Işletme

0 ̊C - +45 ̊C

Koruma sınıfı

IP64

Boyutlar

70*42*14 mm

Ağırlık

41g

7 Sipariş Bilgileri
Tayin

DECT indePendant
Özel acil durum vericisi

Typ

DECT Pendant
1432.1000.xx

Madde numarası

Üreticinin talimatları

xx = 01
xx = 02
xx = 03
xx = 04

siyah
mavi
yeşil
turuncu

Gelişme Almanya
Çin Üretimi
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