
Hızlı rehber

1. Cihazı baz istasyonuna yaklaştırın.

2. Baz istasyonunun giriş modunu etkinleştirin.

3. Giriş yapmaya başlamak için arama düğmesine basın.

4. Dil asistanındaki talimatlara dikkat edin.Özel acil durum vericisi

Adım 1: Yükleme

DECT indePendant

Adım 2: Baz istasyonuna bağlanın

Çağrı düğmesini  

Durum LED'i 

Konuşmacı 

Sol düğme 

Mikrofon 

Mikro USB 

Sağ düğme 

Halka LED‘i

indePendant Genel bakışta

indePendant, merkezi arama dümesine sahip günlük 

asistaninizdir. Yardıma ihtiyacınız olursa, arama düğmesine 

basın; komşularınızla veya arkadaşlarınızla bağlantıda 

olacaksınız. Düşme veya duman alarmı, yardım çağrısını 

otomatik olarak tetikler. Tüm etkinlikler dil asistanı tarafından 

yönetilir. İsim listesi ile birlikte Rehber (10 giriş) okunuyor.
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Adım 3: Telefon bağlantısını kontrol edin

Cihaz çalışmaya hazır

5

1 4
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1. Yükleme diskini düz, kaymaz bir yüzeye yerleştirin.

2. Yükleme diskini güç kaynağına birlikte verilen USB 
kablosu ve AC adaptörü.

3. Cihazı yükleme diskine yaklaşık 30 dakika yerleştirin.

Not: Cihaz biraz ısınır; bu normal

Devreye 

Şimdi yapabilirsiniz:

- Telefon görüşmelerini kabul et

- Telefon numarasını arayın (bkz. Aile ve arkadaşlar)

- Yardım çağrısı

Aşağıdaki işlevler zaten etkin:

- Yardım için otomatik çağrı ile düşmeyi algılama

- Duman alarmı çağrısı (cihazı yükleme diskine yerleştirin)

________________________________________________

PC APP ile yapılandırabilirsiniz:

- tüm yardım çağrıları (yardım, düşme, duman alarmı)

- daha fazla aile ve arkadaş - iletişim

- Zaman ve hatırlatıcılar

Tebrikler

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. 



Ürün ve iletişim bilgileri

Tayin indePendant
Typ DECT Pendant

Kayıt: Lütfen DECT baz istasyonlarının yaklaşık 5 dakika sonra 
kayıt modunu otomatik olarak kapattığını unutmayın.
Baz istasyonu PIN kodu "0000" değilse cihazı kaydetmek için 
PC APP kullanın.

Yardım sırasını arayın: "Çalma Süresi" seçin ve test edin; 
böylece arayan kişinin aramayı cevaplamak için yeterli 
zamanı olabilir. Aşağıdaki numaraların aramasını 
geciktirmemek için, arama süresi çok uzun olmamalıdır. Bir 
kişiyi hızlı ve güvenli bir şekilde bulmak için daha fazla 
temsilci seçin.

Yük: Cihaz şarj plakasına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin 
olun. LED durumu, şarj işlemi sırasında pil durumunu gösterir. 
Batarya yeterince şarj edilmemişse cihaz kaydedilemez.

Ailenizi ve arkadaşlarınızı arayın

Daha fazla bilgi için, lütfen satıcınıza başvurun veya web 
sitelerini ziyaret edin.

Yardım çağrısı

1. Birlikte verilen USB çubuğunu bilgisayara bağlayın.

2. "INDEPENDANT" sürücüsünü seçin.

3. "PC_APP" programını başlatın ve gerekirse sürücü 

kurulumunu onaylayın.

4. Cihazı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.

5. "PC_APP" programını tekrar başlatın ve PC APP'nin çok basit 

tutulan talimatlarını izleyin.

Renk Ekran Durum LED'i Halka LED‘i

kırmızı
kırpmak

DECT veya batarya:
yeterli değil

Yardım çağrısı kuruldu

sabit yaklaşık 60 dak. Yardım çağrısı var

sarı
kırpmak

DECT veya batarya: 
yeterli

- DECT kaydı
- Güz değerlendirme

sabit yaklaşık 30 dak. PC uygulamasına bağlı

yeşil

kırpmak
DECT veya batarya:
iyi

Family & Friends Call 
kuruluyor

sabit
Batarya tamamen
dolu

Family & Friends Call 
ayarlandı

LED'ler

İpuçları

PC APP'yi başlat
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107

8

9
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1. Çağrı düğmesine > 2sn. Yardım çağrısı sırası alındı.

2. Yardım çağrısını iptal etmek için arama düğmesine 

tekrar basın.

1. Numarayı aramak için bir sayfa tuşuna basın.

2. Numarayı seçtikten sonra (isim), arama düğmesine basın.

3. Aramayı iptal etmek için tekrar arama düğmesine basın.

KONFIGURASYON

TEST FONKSİYONLARI

Muhtemel güncellenmiş bir kullanım kılavuzu bulacaksınız

- kapalı USB çubuğunda
- satıcınızın web sitesinde


