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ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ

Ο κεντρικόσ ςτακμόσ Λιψεωσ θμάτων υναγερμοφ & Εικόνασ λειτουργεί όλο το 24ωρο όλο το
χρόνο προκειμζνου να δζχεται θλεκτρονικά ςιματα επείγουςασ ανάγκθσ από το ςφςτθμα
υναγερμοφ που είναι εγκατεςτθμζνο ςτο χϊρο του υνδρομθτι, μζςω τθλεφωνικισ γραμμισ. Σα
ειςερχόμενα αυτά ςιματα επεξεργάηεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμζνο προςωπικό το οποίο ζχει
ειδικευτεί ςτο τομζα υψθλισ αςφαλείασ με ςφςτθμα μθχανογράφθςθσ προθγμζνθσ τεχνολογίασ.
Πιο αναλυτικά τα ειςερχόμενα ςιματα που λαμβάνει θ New Security D.Ph και οι αντίςτοιχεσ
υποχρεϊςεισ τθσ ζναντι των ςυνδρομθτϊν είναι:
ΗΜΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗ
Ειδοποιείται αμζςωσ τθλεφωνικϊσ θ Άμεςθ Δράςθ (100), ι το τοπικό Αςτ. Σμιμα για
αςφαλιηόμενουσ χϊρουσ εκτόσ Ακθνϊν, ο ςυνδρομθτισ, όπωσ και τα τθλζφωνα
βοθκείασ (που ο ίδιοσ ζχει γνωςτοποιιςει εγγράφωσ) προσ άμεςθ ενθμζρωςι του.
Επιπλζον, θ New! Security ενθμερϊνει ποιο τμιμα «ηϊνθ» του αςφαλιηόμενου χϊρου
παραβιάςτθκε.

ΗΜΑ ΠΣΩΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Ειδοποιείται ο πελάτθσ – ςυνδρομθτισ για το ςιμα τθσ πτϊςθσ μπαταρίασ . Ο πελάτθσ
υποχρεοφται να ενθμερϊςει τον υπεφκυνο τεχνικόσ / εγκαταςτάτθ ου ςυςτιματοσ.
(Η αντικατάςταςθ των μπαταριϊν γίνεται με δαπάνθ του ςυνδρομθτι).

ΗΜΑ ΣΕΣ
Σο ςφςτθμα αςφαλείασ του ςυνδρομθτι κα ςτζλνει (προαιρετικά) ζνα ςιμα ςτο ΚΛ
κακθμερινά τθν ίδια ϊρα για τον ζλεγχο τθσ τθλεφωνικισ γραμμισ. ε περίπτωςθ που θ
τθλεφωνικι γραμμι ζχει βλάβθ ο ςυνδρομθτισ κα ενθμερϊνεται αμζςωσ από το
πλθκτρολόγιο ακοφγοντασ μια θχθτικι ειδοποίθςθ κάκε 1 λεπτό, ςτθ ςυνεχεία κα ανάβει θ
ζνδειξθ : ΧΩΡΙ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ (ενθμερωκείτε από τον εγκαταςτάτθ ςασ) . Ο πελάτθσ –
ςυνδρομθτισ κα ενθμερϊνεται και από το ΚΛ εντοσ 24 ωρϊν. Ζωσ τθν αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ κανζνα ςιμα δεν κα μπορεί να δζχεται το ΚΛ.
Ο Πελάτθσ που επικυμεί να ενθμερϊνεται τθ ςτιγμι που δεν ζςτειλε ςιμα κα πρζπει να
ηθτιςει από τον εγκαταςτάτθ να προγραμματίςει τθν υπθρεςία Test Report 24
Η υπθρεςία Test Report 24 χρεϊνεται ξεχωριςτά.
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ΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ - ΔΟΚΙΜΗ
Ειδοποιείται τo ΚΛ εάν ςτο χϊρο του ςυνδρομθτι γίνεται δοκιμι ι ζλεγχοσ του
ςυςτιματοσ από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο Η εταιρεία καλεί για τθν επιβεβαίωςθ.

ΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ από πληκτρολόγιο
τθν περίπτωςθ αυτι, ο ςυναγερμόσ ςτον προςτατευόμενο χϊρο είναι ςιωπθλόσ ι θχθρόσ
(δίνεται ςε επείγουςα ανάγκθ προςωπικισ απειλισ, με το πάτθμα των πλικτρων από
πλθκτρολόγιο ) και το ςιμα που λαμβάνει θ New! Security αξιοποιείται ωσ ανωτζρω,
ενθμερϊνοντασ τθν Άμεςο Δράςθ για το υπερεπείγον του περιςτατικοφ.

ΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, το ςιμα δίνεται με το πάτθμα ενόσ ειδικοφ μπουτόν, (το οποίο
μπορεί να είναι και αςφρματο) και ειδοποιοφνται αμζςωσ όλα τα τθλζφωνα ανάγκθσ, που
εγγράφωσ ζχουν γνωςτοποιθκεί από τον ςυνδρομθτι (προςωπικόσ γιατρόσ, αςφαλιςτικι
εταιρεία, ςυγγενικά πρόςωπα κ.λ.π.), ενθμερϊνοντασ για τον ιδιαίτερο χαρακτιρα του
περιςτατικοφ.

Τπογραφι
Ο πελάτθσ – υνδρομθτισ

Προςοχή:
Λεπτομζρειεσ & όρουσ ςφνδεςθσ κακορίηει ξεχωριςτό ζντυπο - ιδ. υμφωνθτικό.
(ηθτιςτε το από τον εγκαταςτάτθ ςασ).
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