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Huis noodoproep Valalarm Rook alarm Herinnering Dag Speakerphone
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Gebruiksaanwijzing 

 
U vindt meer up-to-date gebruiksaanwijzing op bijgevoegde USB-stick 

of op de website van de dealer 
  



 

 

 
Deze handleiding V1.0 is niet onderzocht 

en mogen niet-geactualiseerd gegevens en informatie bevatten 
 
 
 

PC-APP foto's zijn in voorlopige staat en niet in de geselecteerde stem 
 
 
 

Neem contact op met Website van de leverancier of Dealer 

en geactualiseerde versie van de handleiding downloaden 
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  1 Overzicht 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Belknop  ___________________________________________________ 

Druk op lange trigger oproep voor hulp 

Druk op korte  reactieprijs permanente verbinding stop 

                                                   verschillende functies aanroept volgens de aankondiging  

 Zijsleutel                                      __________________________________________________ 

Druk op korte  reactieprijs Selecteer een aantal (inactief) 

  Verhoog volume (tijdens gesprek) 

Druk op lange trigger  beide op hetzelfde moment: Schakel het apparaat uit 

  

Status-LED  ________________________________________________ 

Radio bereik en batterij Statusindicator 

groene 20 sec die beide functies correct werken 

geel 1/5 sec  een of beide functies bij borderline 

rood 1/1 sec  een of beide functies in foutstatus 

  

Ring LED ________________________________________________ 

rood permanent  er is een telefoon te bellen voor hulp  

rood knippert  een telefoonnummer is ingeschakeld 

groene permanente  er is een telefoonverbinding tot stand  

groen knipperend  inkomende oproep 

gele permanente  er is een koppeling met PC app via USB 

geel knipperen  DECT abonnement lopende 

  3D-sensor is geactiveerd; mogelijke man-down gedetecteerd 

USB-aansluiting  ___________________________________________________ 

  Micro USB voor verbinding met PC via de meegeleverde kabel  

Belknop 

Staad LED 

Spreker 

links kant button 

Microfoon 

Micro USB  

rechten kant button 

Ring LED 

Ketting 
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2  Aan de slag  

2.1  Controleren inhoud van het pakket controleren  

 

De verpakking bevat de volgende artikelen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          DECT Pendant              Qi Charge Disk    USB-kable 
           met Ketting                       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        USB Power Adapter                    USB-stick met PC APP       Begin guide 
              en handleiding 
                                                                      
 

 

 

 

 

 

  



 

 

2 Aan de slag 

2.2   plaats opladen Disc en opladen apparaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaats de Disc van opladen op een vlakke, antislip-oppervlak en sluit hem aan op het lichtnet via de 

meegeleverde USB-voeding apparaat. 

 

 

 

De contactloze Opladen schijf werken. Om het 

laden van het apparaat, plaats het eenvoudig 

op de Disc opladen. Zodra het apparaat correct 

is geplaatst, wordt de schijf zal oplichten. Het 

apparaat schakelt aan na een paar seconden en 

de stem-assistent rapporteert aan:  

 

"De batterij is opgeladen" 

 

 

 

 

Tijdens het opladen opwarmt het apparaat. Dit is geen schuld maar normaal. 

  

Laat het apparaat op de Disc opladen voor minstens 30 min, beter maar voor 60 min. Als het volledig 

op te laden, heeft het apparaat een standby-tijd van 3 dagen. Laad het apparaat regelmatig, beste 

overnachting.  

  

Let wel op dat alleen als het apparaat op de Opladen Disc, de detectie van rook Alarm is geactiveerd 

(zie 3.9 chap en chap 4.2) 

  

U kunt meerdere opladen frictieplaat; bijvoorbeeld in de woonkamer en slaapkamer. 

(Neem contact op met uw dealer).      
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2 Aan de slag 
 

2.3  registreren op basisstation 
 

                 alias:  „Subscription“  

                 method:  „easy subscription“   with  PIN  „0000“ 

 

Plaats het apparaat in de buurt van het DECT-basisstation bijvoorbeeld in dezelfde kamer. 

Abonnement kan veiliger worden bereikt.  
 

 

 

 

 

Zoeken en druk op "DECT abonnement" of soortgelijke 

aangemelde knop op het basisstation.  

 

 

 

 

Zorg ervoor dat DECT basisstations slechts 5 minuten in de abonnement-modus zijn. Het abonnement 

van het apparaat moet worden ingediend binnen deze tijd. In geval van, moet u opnieuw de 

registratiemodus inschakelen.. 

 

 

Voor het starten van de inschrijvingsprocedure van het 

apparaat, druk op de Main-knop op het apparaat. De Ring 

LED knipperen en de stem-assistent rapporten: 
 

 

" Basisstation zoeken, een moment geduld... " 
 

 

 

Na meestal 10-20 seconden is het abonnement voltooid. De Ring LED is kort oplicht van groen. De 

stem-assistent meldt het succesvolle abonnement  
 

'Apparaat is verbonden met base' 
  

Als abonnement mislukt, geeft de stem-assistent specifieke informatie aan de mogelijke oorzaak  

(zie opmerkingen voor trouble-shooting in hoofdstuk 5). 
  
Moderne DECT basisstations gebruik de abonnement-methode volgens "gemakkelijk abonnement" 

standaard met systeem PIN "0000". Systeem-PIN van het basisstation verschillend moeten zijn van de 

"0000", vervolgens abonnement van apparaat via PC APP gebruiken (zie hoofdstuk 3.4) 

  

Opmerking: Als het apparaat op de Disc opladen is, niet het abonnement uitvoeren. 

         Het apparaat schakelt automatisch uit na 10 minuten als het niet is geregistreerd. 



 

 

2 Aan de slag 
 

2.4  controleren telefoonlijn 
 

Nu, Controleer de aansluiting van het apparaat met uw telefoonlijn. 

 

 

 
 

1.  Het apparaat met uw mobiele telefoon bel. 
  

2.  Wanneer het apparaat ringen, de oproep   

       beantwoordt. 
 

 

 

 

 

Het oproepnummer wordt ook opgeslagen als het tiende familievriendnummer, evenals het 

noodnummer voor hulpoproep, valdetectie en rookalarm oproep. Wijzigen of aanvullen van dit 

nummer met de PC-APP. 

  

Uw apparaat is nu klaar voor gebruik! 

  

2.5 tips met betrekking tot het bereik van de DECT 
  

alias radio bereik 

Binnenkant van gebouwen kunnen het bereik van de radio (afstand van apparaat met het basisstation) 

50 meter en meer. In de tuin, kan het bereik oplopen tot 300 meter. Het apparaat dient ook het 

tuinlandschap, dan is het raadzaam om te plaatsen het DECT-basisstation aan deze muur, die naast de 

tuin. 

  

Moet krijgen het apparaat buiten het bereik, dan is dat herkenbaar aan rode status-LED (1/1 sec). Als 

het apparaat meer dan 5 minuten buiten de dekking van radio is zal de stem-assistent zorg kondigen 

een passende boodschap. 

  

A t elk gewenst moment kunt u het apparaat te vinden van de base en aanmelden door op de knop 

Main aanvragen. 

  

Als het apparaat langer dan 2 uur buiten draadloze dekking is, schakelt het apparaat uit te slaan van 

de batterij. Vervolgens kan het apparaat worden ontstoken weer door te plaatsen op de Disc opladen. 

Alle functies worden automatisch uw vooraf ingestelde verrichting hervat.  

Een het apparaat is overgeschakeld af, kan het invoeren van de juiste tijd voor herinnering functie 

nodig zijn (zie hoofdstuk 3.4). De stem-assistent zal passende aankondiging maken. 
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3 Configuratie via PC APP 
 

3.1 installeren en gebruiken van PC APP     

 

Het stuurprogramma van de PC-APP kan alleen uitvoeren op computers met besturingssystemen 
WIN7 of WIN10. De PC-APP moet worden geladen op de PC uit te voeren van de instellingen. U vindt 
alles op de bijgevoegde USB-stick voor dit doel.  
  

1.  Sluit de meegeleverde USB-stick met de PC 
  

2.  Selecteer "INDEPENDANT" met Windows Verkennerselecteer  
 

3.  Start het programma “PC_APP” 
  

4.  Kies de installatietaal en klik op "OK" 
  

5.  Lees de licentieovereenkomst pagina. Als u de voorwaarden van de licentieovereenkomst 

accepteert, kiest u " I accept the agreement " en klik op "Next" 
 

6.  Klik op "Install" om door te gaan met de installatie 
 

7.   Als verschijnt de Windows-waarschuwing zoals hieronder, kies " Dit  

      stuurprogramma toch installeren ". Het apparaatstuurprogramma wordt geïnstalleerd 
 

8.  Klik op "Finish" om de installatie te voltooien 
 

9.  Sluit het apparaat aan via de USB-kabel met pc 
 

10. Start het programma "PC_APP" opnieuw op de USB-stick    

      en volg de instructies van PC APP die heel eenvoudig zijn 
 

 
 
In de volgende hoofdstukken vindt u gedetailleerde uitleg over elke stap. 
Houd er rekening mee dat alle instellingen zijn overgebracht naar het apparaat alleen wanneer u druk 
ten slotte op de knop Solliciteer.  
De PC APP detecteert automatisch de USB-aansluiting. De USB-koppeling wordt weergegeven aan de 
onderkant van de PC-APP. Als de logische USB-detectie niet werkt, de USB-kabel en sluit deze terug 
naar de PC na een paar seconden.   
 
Opmerking: De PC-APP kan alleen worden geopend als het apparaat en de USB-stick is aangesloten 
                 op PC.   



 

 

3 Configuratie via PC APP 
  

3.2 Taalselectie 
 
 

     
 
Eerst moet u de stem van de stem-assistenten.  
 
U kunt de stem van de assistent in de PC-APP onder Begin wijzigen.  
 
De stem van de PC-APP wordt automatisch geselecteerd volgens de stem van de overwinning van uw 
PC.  
 
Moet uw gewenste stem niet beschikbaar zijn, neem contact op met uw dealer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Gebruiksaanwijzing DECT indePENDANT  NL 04-2019                                                                                                                        11 von 27 

3 Configuratie via PC APP 
 

3.3 persoonlijke en locatie gegevens  
 

 

De persoonlijke en locatie gegevens bevat naam en plaats van residentie, en optionele notes, 

bijvoorbeeld als een toegang tot het appartement is mogelijk in geval van nood.  

  

Daarnaast kan een 4-cijferige numerieke code worden ingesteld. Om dit te doen, kunt u de sleutels in 

een veilige sleutel veilig met cijferslot naast de voordeur monteren. Er zijn talloze fabrikanten voor 

dergelijke sloten. 
  
Deze locatiegegevens - net als alle andere gegevens van de PC APP - worden alleen lokaal opgeslagen 

op het apparaat en als een back-up op een USB stick en zij daarom worden beschermd tegen toegang 

van derden. 
  
De persoonlijke en locatie gegevens worden alleen in geval van nood, d.w.z. noodoproep nummer 

verstrekt. De stem-assistent zal uw tekst lezen. U kunt de gegevens en teksten wijzigen op elk gewenst 

moment met behulp van de PC-APP. 
  
Zie ook instructies voor het oplossen van (chap 5.1). 
 
 
  



 

 

3 Configuratie via PC APP 
 

3.4 registreren op basisstation 
 

 
 
The abonnement met behulp van de PC-APP is alleen nodig als het DECT basisstation niet het systeem 

PIN "0000 hoeft" (zie hoofdstuk 2.3) (gestandaardiseerde abonnement volgens het principe 

"gemakkelijk abonnement) 

  

Dit het basisstation systeem PIN ofwel werd verstrekt door u of fabriek vooraf ingesteld is. Meer 

informatie, zie de activiteiten begeleiden van het DECT-basisstation onder hoofdstuk die vergelijkbaar 

met "DECT Registration". 

  

Voer de systeem-PIN van het basisstation. Dit is een getal van vier cijfers. 

  

De aanmeldingsmodus voor van het basisstation in staat te stellen  

(zie hoofdstuk 2.3)   Let wel op dat DECT basisstations slechts 5 minuten in de 

abonnement-modus zijn. De toepassing van het apparaat moet geschieden binnen deze tijd. In geval 

van, Activeer aub wederom abonnement modus van het basisstation. 

  

 Klik nu op de knop 'Registreer' (PC APP)  

Het abonnement kan duren meestal 10-20 sec. Een ogenblik geduld. 

  

Als het abonnement niet lukt,  zie Chap 5.1.2 oplossen. 

  

  

DECT 

WLAN 
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3 Configuratie via PC APP 
 

3.5 Hulpoproep 
 

 

De gebruiker kan op elk moment verzoeken hulp in geval van problemen of contact wordt verzocht 

om welke reden. Om dit te doen, Druk op de belknop gedurende twee seconden. De help-volgorde 

is uitgevoerd en gepaard met stem-assistent. De oproep tot hulp kan worden geannuleerd te allen 

tijde door de Main-knop te drukken. 
  

Tot 3 kunnen telefoonnummers en 1 alarmnummer worden ingesteld. Hier ook, moet je namen voor 

de nummers omdat ze worden gelezen wanneer de contactpersoon is geselecteerd voor de installatie 

van de oproep. Dientengevolge, zal de gebruiker worden geïnformeerd, welk nummer eigenlijk al 

heet. 
  
  

 Voer "Herhaling" 

De nummers helpen kan maximaal 100 keer herhaald worden. In de praktijk echter 2 - keer herhaling 

wordt aanbevolen. Om dit te doen, het nummer 2. 
  

Voer "Ring tijd" 

Hier is ingesteld, hoe lang de beltoon duur moet vóór - in geval van niet-aanvaarding - het volgende 

getal in de reeks zal worden geselecteerd. De beltoon-tijd moet ten minste zo lang wordt gekozen, het 

is gewaarborgd dat genoemd persoon kan het nemen van de oproep. Maar de tijd beltoon niet moet 

zo kort mogelijk omdat dit tijd leiden vertragingen tot zal bij het vinden van een contactpersoon of 

een netwerk-side-antwoordapparaat kan worden geactiveerd. Beter verkorten de tijd beltoon en 

toepassen voor meer herhalingen. 

 

 Telefoonnummers moeten geen ondersteuning voor antwoordapparaat. 



 

 

3 Configuratie via PC APP 
 

3.6 Familie & Vrienden 
 

 

 

De Telefoonnummers voor "Familie & Vrienden" bevordert het contact met familie en vrienden. Om 

dit te doen, kunt u maximaal 10 contactpersonen met naam en telefoonnummer. De volgorde moet 

worden gebaseerd op de frequentie van de gesprekken aan deze contactpersonen. 
  
Nog steeds, naast naam en nummer, kunt u instellen of de automatische beantwoording ('Selecteer 

automatisch beantwoorden') is ingeschakeld voor dit nummer. In dit geval de gebruiker van het 

apparaat moet niet langer druk op de knop van de belangrijkste te nemen van de oproep; de oproep 

wordt automatisch aangesloten-off. 

  

1. De familie & vrienden namen en hun telefoonnummers invoeren 
 

2. Opslaan van de namen en nummers met de knop ' Solliciteer' 
  
Door het indrukken van een toets kant zal de respectieve naam worden aangekondigd in de volgorde 

van ingevoerde lijst. Druk vervolgens op de Main-knop om het gesprek te starten. 

  

b.v. om het derde contact, moet u druk een zijsleutel driemaal op en na de prompt druk op Main. De 

verbinding wordt vastgesteld met respectieve aankondiging van de assistent. 
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3 Configuratie via PC APP 
 

3.7 Val Detectie - automatische helpen Bel 
 

 

Het apparaat heeft een nieuwe vallen detectie algoritme (DPDM). Man-down zal automatisch 

starten de reeks help voor Fall Detection en vergezeld van stem-assistent. 
  

Tot 3 kunnen telefoonnummers en 1 alarmnummer worden ingesteld. Hier ook, moet je 

namen voor de nummers omdat ze worden gelezen wanneer u van de getallen. 

Dientengevolge, wordt de gebruiker geïnformeerd, wanneer het apparaat probeert te 

contacteren. 
  

Voer "Herhaling" 

Een max 1 herhaling voor getallen helpen is aan te raden voor Vallen Detectie. Vervolgens het 

alarmnummer heet onmiddellijk met aankondiging van personeelsgegevens en Info hoe 

toegang krijgen tot het appartement 
  

Voer " Ring tijd " 

Hier is ingesteld, hoe lang de beltoon duur moet vóór - in geval van niet - aanvaarding het volgende 

getal in de reeks zal worden geselecteerd. De beltoon-tijd moet ten minste zo lang wordt gekozen, het 

is gewaarborgd dat genoemd persoon kan het nemen van de oproep. Maar de tijd beltoon niet moet 

zo kort mogelijk omdat dit tijd leiden vertragingen tot zal bij het vinden van een contactpersoon of 

een netwerk-side-antwoordapparaat kan worden geactiveerd. Beter verkorten de tijd beltoon en 

toepassen voor meer herhalingen. 
  

Telefoonnummers moeten geen ondersteuning voor antwoordapparaat. 
 



 

 

3 Configuratie via PC APP 
 

3.8 Roken Alarm detectie  automatische helpen Bel 

 

 

Het apparaat beschikt over een nieuwe roken Alarm detectie. Activeren van deze functie plaats het 

apparaat op de Disc opladen. Rook Alarm wordt de volgorde van de help begeleid door de stem-

assistent automatisch uitgevoerd. 
  
Tot 3 kunnen telefoonnummers en 1 alarmnummer worden ingesteld.  
  
De aanroep-volgorde wordt herhaald totdat een contactpersoon is vastgesteld. De stem-assistent 

informeert de opgeroepen partij van het Alarm van rook en is de speciale instructies (chap 3.4) als 

persoonlijke en locatiegegevens. Vervolgens wordt de volgorde van de oproep voor 30 minuten 

geschorst. Als de rook-Alarm is niet uitgeschakeld, zal de rook Alarm oproep volgorde herhaald 

worden. 
  
Voer " Ring tijd " 

Hier is ingesteld, hoe lang de beltoon duur moet vóór - in geval van niet - aanvaarding het volgende 

getal in de reeks zal worden geselecteerd. De beltoon-tijd moet ten minste zo lang wordt gekozen, het 

is gewaarborgd dat genoemd persoon kan het nemen van de oproep. Maar de tijd beltoon niet moet 

zo kort mogelijk omdat dit tijd leiden vertragingen tot zal bij het vinden van een contactpersoon of 

een netwerk-side-antwoordapparaat kan worden geactiveerd. Beter verkorten de tijd beltoon en 

toepassen voor meer herhalingen. 

  

Telefoonnummers moeten geen ondersteuning voor antwoordapparaat. 
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3 Configuratie via PC APP 

  
3.9 Geef Tijd  

 

 

De herinneringsfunctie helpt oudere mensen eraan te herinneren dat ze bijvoorbeeld op bepaalde 

tijden medicijnen moeten nemen. U kunt maximaal 5 keer invoeren, waar aankondigingen worden 

gedaan. Voer de aanwijzingen in het staande vak in. 

 

Het apparaat Spraakassistent detecteert of er geen geldige tijd in het apparaat zit. In dit geval wordt 

“Geen tijd beschikbaar” aangekondigd. 

 

De huidige tijd kan op verschillende manieren worden ingevoerd: 
 

 handmatige invoer via de pc-app 

 door externe oproep en het invoeren van de tijd via het toetsenblok van de telefoon 
               Notatie  #TIME#hhmm# TIME komt overeen met toetsenreeks 8463 
                                                                        hh = huidige uur mm = huidige minuut 
       
Voorbeeld: de huidige tijd is 9.45 uur => invoer #8463#0945# 
  
De tijdsafhankelijke instructies worden ook aangekondigd als het apparaat op een oplaadschijf is. 
Daarom ook een dagelijks alarmbericht, b.v. een dagelijkse wake-up kan worden ingevoerd.  



 

 

3 Configuratie via PC APP 
 

3.10 Algemene instellingen  
 

 
 
 
 
Hier kunt u een van de drie melodieën als beltoon kiezen, het volume van de beltoon, de oproep en 

de gesproken mededelingen aanpassen. Voordat u de wijzigingen accepteert, kunt u ze controleren 

onder Controleren. 

 

Omdat het apparaat meestal 's nachts wordt opgeladen, mogen er geen akoestische signalen de 

nachtrust verstoren. Het weergavegedrag tijdens het binnenkomende gesprek op de laadschijf kan 

in de APP worden geconfigureerd. 
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3 Configuratie via PC APP 
 

3.11 Systeem-opstellingen  

 
3.11.1 Systeeminfo  

 

 
 
U kunt de gegevens van het apparaat en de aangesloten DECT base ophalen. Deze gegevens zijn alleen 
relevant voor professionals. 
 

3.11.2 Update 
 
 

 
 
Een nieuwe operationele software voor het apparaat kan worden beschikbaar voor "Update". 
Vraag uw dealer voor meer informatie.  



 

 

3 Configuratie via PC APP 
 

3.11  Systeeminstellingen 
 
3.11.3  RESET Reset van instellen van parameters om de status van de fabriek 

 

 
 
Instellingen kunnen worden hersteld naar de status van de fabriek met "Reset". Hier kunt u 
verschillende niveaus: 
 
Apparaat afmelden - huidige registratie verwijderen. 
Apparaat herstart - het apparaat opnieuw opstarten als het al is ingeschakeld. 
Terug naar fabrieksinstellingen - verwijder alle gegevens en de huidige registratie.  
  
  
Voorbeeld van de toepassing 
U moet vervangen van de DECT-basisstation. Vervolgens moet u het apparaat op de nieuwe DECT-
basisstation aanmelden (zie hoofdstuk 2.3). Eerder, moet u het verwijderen van het oude abonnement 
(abonnement).  
  
U kunt dit doen met behulp van de Reset functie " Apparaat afmelden". Daarna wordt het apparaat 
niet meer geregistreerd in, maar ook niet meer klaar voor operatie = > u moet een aanmelding 
uitvoeren op de nieuwe DECT-basisstation.  
  
Ga terug naar hoofdstuk 2.3 en het uitvoeren van een abonnement op de nieuwe DECT-basisstation. 
Alle bestaande instellingen worden bewaard. Na inschrijving kunt u het apparaat zoals gebruikelijk.  
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4 Speciale instructies 
 
4.1  Vallen Detectie    en Automatische Help voor gesprek  
 
  

 

De val-detectie is vooraf ingesteld en wordt automatisch geactiveerd wanneer het apparaat wordt 

verwijderd uit de Disc opladen. De val-detectie wordt onderbroken wanneer het apparaat in gesprek 

is. 
  

Instellen met behulp van de PC-APP, de volgorde van de help voor Fall Detection (zie punt 3.8). 
  

Aangezien snelle hulp noodzakelijk is, is het raadzaam om het aantal help telefoonnummers te 

verminderen en om het aantal herhalingen te verminderen. Na dat, heeft het apparaat de Emergency-

nummer belt. Dit moet altijd vastgesteld en worden dat een medisch ervaren contactpersoon 

bijvoorbeeld familie is arts of ambulance.  
  

Als geen getallen zijn ingesteld, de nummers van de sequentie helpen Bel worden (zie punt 3.6) 

gebruikt. 
  

Toen t heet hij noodsituatie getal de stem-assistent informeert "Dit is een man-down alarm" en 

daarnaast leest de persoonlijke en locatie gegevens en de speciale instructies bijvoorbeeld hoe 

toegang krijgen tot het appartement. Deze informatie wordt 5 keer herhaald. 
  

De handsfree-verbinding wordt ingeschakeld contact afgezette persoon en ophalen-informatie aan de 

ernst van de crash. Indien geen discussie mogelijk is, is hulp vaak essentieel. Voor dit doel, moeten de 

speciale instructies (zie punt 3.4) geven informatie met betrekking tot de toegang naar het 

appartement.  
  

Val detectie niet interpreteren alle incidenten als man-down gebeurtenissen. Maar dankzij de nieuwe 

DPDM algoritme de betrouwbaarheid voor Vallen Detectie hoog. Het aantal valse alarmen is bijna 0%. 

Dit percentage is bereikt, omdat het vraagt een "negatieve bevestiging" voor het vrijgeven van de 

reeks helpen Bel.  
  

Moet het apparaat vallen op de grond en niet langer wordt opgepikt door gebruiker, een helpen Bel 

sequentie wordt geactiveerd na enkele hints van de stem-assistent. Deze functie is de fabriek vooraf 

is geconfigureerd en kan worden uitgeschakeld in de instellingen (zie punt 3.8) via PC APP. Het is een 

zeer praktijkgerichte functie die wordt aanbevolen om links worden geactiveerd.  

         „ Fall detected ! 
Help Call will be triggered “  



 

 

4 Speciale instructies 
 
4.2  Roken Alarm Detectie en automatische helpen Bel 
 

 
 

 

 

Instellen van de telefoonnummers die in geval van een Alarm (zie punt 3.7) van roken moet worden 
aangeroepen met behulp van de PC-APP. Als geen telefoonnummers zijn geregistreerd, de helpen Bel 
contacten zal worden gebruikt als roken Alarm sequentie (zie hoofdstuk 3.6) 
  
De rook Alarm detectie werkt voor alle verhandelbare rookmelders, warmte detectoren en 

koolmonoxide detectoren.  
  

Als het apparaat een rook Alarm detecteert, roept het automatisch de volgorde roken Alarm helpen. 

De stem-assistent informeert het contact nummer met een aankondiging "rook Alarm wordt 

gedetecteerd, kunt u starten maatregelen" naast de persoonlijke gegevens en locatiegegevens en de 

speciale instructies (zie hoofdstuk 3.4). De aankondigingen worden herhaald totdat de genaamd site 

heeft aangesloten op de link. Op hetzelfde moment, is de microfoon van het apparaat ingeschakeld 

om te kunnen horen in de kamer. 
  
Na succesvolle contact , het apparaat wacht 30 minuten en controles om te zien of het roken Alarm is 

uitgeschakeld. Als het Alarm roken is nog steeds ingeschakeld, het apparaat weer de aanroep-volgorde 

gestart.  
  
De volgorde van de rook Alarm-oproep wordt beëindigd, als  
  

      het Alarm van roken is uitgeschakeld 

      het apparaat is overgenomen uit de schijf van opladen 
  

  

Testen van de rook Alarm detectie door te drukken op het alarm van de test van uw rookmelder 

 na 2 seconden de stem-assistent moet aangekondigd 

 

" Roken Alarm ontdekt" 

      „ Smoke Alarm detected ! 
  Emergency Call will be triggered “  
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5 Belangrijke opmerkingen 
 

5.1 Assistentie bij het oplossen 
 

5.1.1  Staad-LED knippert rood 

Ofwel de batterij te zwak is (sluiting dreigt!) of het apparaat heeft geen verbinding met het 

basisstation. U kunt dit uitzoeken door, het brengen van het hulpmiddel kort op de schijf van opladen 

(2-5 sec) en het verwijderen van de schijf opladen na 7 seconden, de stem-assistent zal analyseren van 

de oorzaak van de rode LED en aan te kondigen  

  

beide 

                        a) batterij is niet voldoende opgeladen  

Remedie: Plaats het apparaat op de schijf laden en laad het apparaat gedurende ca 1 - 2 uur 

of 

(b) apparaat is niet aangesloten op het basisstation  

Oplossing: Controleer of het basisstation is uitgeschakeld  

Soms helpt het om switched off/op het basisstation  

  
  

5.1.2  Apparaat kan niet worden geregistreerd  met het basisstation  

  

Mogelijke bronnen van fout: 

(a) de afstand tot het basisstation is tijdens het abonnement te groot  

Remedie: Plaats apparaat in de buurt van het basisstation en herhaal het abonnement 
  

(b) DECT basisstation heeft geen "vrije ruimte" voor een andere terminal 

Remedie: Open het configuratiemenu van het basisstation (via de browser op de PC of via de 

aangesloten DECT handset) en een terminal uit de lijst verwijderen. Meestal maximaal 6 DECT-

terminals worden overgenomen door het basisstation 

  

(c) het baseren van Station systeem die PIN niet is ingesteld op "0000"  

Remedie: PIN van het basisstation omzetten in "0000" en herhaal de toepassing 

  Gebruik de PC APP en voer de huidige systeem-PIN van het basisstation (chap 3.3) 

  

d) basisstation is niet in het abonnement modus  

Oplossing: De knop op het basisstation relevant vindt voor de inschrijving. Dit kan een specifieke 

knop met indicator "DECT" of "Registratie" of een centrale die u gedurende enkele seconden 

ingedrukt moet. 
  
Houd in gedachten dat DECT basisstation handhaven de abonnement-modus alleen ingeschakeld 

voor ongeveer 5 minuten. Abonnement van het apparaat moet daarom worden uitgevoerd binnen 

deze tijd. Anders moet de abonnement knop op het basisstation opnieuw worden ingedrukt. 

  



 

 

5 Belangrijke opmerkingen 
 

5.1.3  Stem-assistent: "apparaat is niet gereed voor gebruik” 

  

mogelijke bronnen van fout: 

(a) apparaat is niet geregistreerd op de DECT-basisstation  

Remedie: uitvoeren abonnement (chap 2.3) 
  
(b) apparaat is niet aangesloten op het DECT-basisstation  

Remedie: afstand van apparaat tot het basisstation controleren 

Vink aan Base Station bijvoorbeeld uitgeschakeld? 

Soms helpt het om switched off/op het basisstation  
  
(c) apparaat niet voldoende opgeladen  

Remedie: Laad apparaat voor ca. 1-2h 
  
(d) geen Help-nummers zijn beschikbaar  

Remedie: Bel het apparaat, Het oproepnummer wordt opgeslagen als het noodnummer voor  

                   hulp-, herfstherkenning- en rookalarmoproepen. 

                   Voer via de telefoonnummers voor PC APP help 

  

  

5.1.4 Apparaat is niet opgeladen 
  

a) Zorg ervoor dat opladen schijf is aangesloten op het lichtnet 

(indien aangesloten op netspanning die kort de LED van de Ring van de schijf opladen brandt) 

  

b) plaats het apparaat precies volgens de markering op de Disc opladen 
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5 Belangrijke opmerkingen 
  

5.2  Laden van de apparaat 

Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel, opladen apparaat en plug-in power supply apparaat. De 

voeding kan worden gebruikt alleen leidt tot de specificatie van het apparaat. Plaats de Disc in 

rekening brengen op een vlakke, antislip-oppervlak. Het apparaat opwarmt tijdens het opladen. Dit is 

normaal en niet een fout. U kunt meerdere opladen Discs (bijvoorbeeld woonkamer en slaapkamer). 

Indien u interesse hebt, vraag uw dealer. 
  

5.3  Handsfree - luidspeaker 

Het apparaat heeft een speakerphone met aanzienlijke omvang. Nooit houden het apparaat dicht bij 

het oor, ter voorkoming van gehoorbeschadiging.  

 

5.4 Ketting-lengte aanpassen    

De lengte van de nekband kan individueel worden aangepast.  

 

1.  2.  3.

  

 

 

 
 

 
 

4.                    5.        6. 

 
 

 

 

 

 
1.  Open de gesp van de kraag 

2.  Verwijder de tape van de bevestiger zonder rand 

3.  Maak een eenvoudige knoop in de band, afhankelijk van de gewenste lengte 

4.  Maak de knoop stevig vast en knip de overtollige tape net boven de knoop af 

5.  Duw de knoop terug in de bevestiging 

6.  Sluiten de gesp van de kraag 

 

 5.5  Beveiliging tegen milieu-invloeden 

Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, vocht, stof en damp. Het apparaat bloot niet extreme 

temperaturen en geen sterke elektromagnetische velden. Het apparaat wordt beschermd tegen stof 

en vocht volgens IP64. Dientengevolge, is lichte splash geen probleem, douchen en Baden, echter kan 

het apparaat te vernietigen. 
  



 

 

5.6  schoon 

Gebruik een licht vochtige doek te reinigen. Iedere vloeistof reiniging s rechtstreeks naar het apparaat 

zijn niet van toepassing. Het apparaat is spatwaterdicht. Schakel het apparaat in contact komt met 

vloeistof. Houd het apparaat verticaal en het zachtjes te schudden. Het apparaat droog vlek en laat 

het gedurende ten minste 24 uur. Plaats dan het apparaat gedurende 2 uur op de Disc opladen om 

een droogrek restwarmte. 
  

5.7  reparatie 

Probeer nooit het apparaat zelf te repareren. Open de behuizing onder geen beding geen. Dit kan 

leiden tot vernietiging en beschadiging van de Li-ion accu. Schade aan de Li-ion accu kan leiden tot 

sterke hitte blootstelling. U verliest uw aanspraak op garantie. 
  

5.8  verwijdering 

Als uw apparaat einde van gebruik is, neem het apparaat naar een verkoopspunt geboden 

door uw lokale afval overheidsinstanties (recycling centrum).  
  
Volgens de wet van elektrische en elektronische apparatuur zijn eigenaars van oude apparaten 

verplicht te ontdoen van oude elektrische en elektronische apparatuur in een aparte afvalcontainer. 

Wees zo goed steun en bijdragen tot de bescherming van het milieu en Gooi nooit het apparaat naar 

algemeen huishoudelijk afval. 

 

5.9  garanties 
 

Uw dealers biedt een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop datum op de apparaat. De koper 

heeft het recht van de latere prestaties. De aanvullende prestaties omvat rectificatie of de levering 

van een vervangend product. Uitgewisselde apparaten of onderdelen worden eigendom van de 

dealer. Mislukt om te voldoen aan de koper kunnen ofwel terugdringing van de aankoopprijs van de 

vraag of de overeenkomst opzeggen en, waar het is verantwoordelijk voor het gebrek aan de dealer 

claims voor schadevergoeding of compensatie. De koper heeft om te communiceren gebreken 

onmiddellijk naar de dealer. Het bewijs van de garantieclaim moet duidelijk door een goede 

bevestiging van aankoop (bewijs van aankoop). Schade veroorzaakt door ongepaste behandeling, 

gebruik, opslag of door overmacht of andere invloeden van buitenaf zijn niet gedekt door de garantie. 

  

5.10 CE-verklaring van overeenstemming 
  
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen: RICHTLIJN 2014/53/EU VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 betreffende  de  harmonisatie  van  de  wetgevingen  van  

de  lidstaten  inzake  het  op  de  markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 

1999/5/EG. Overeenstemming met de o. a. richtlijnen wordt bevestigd door de CE-markering. De EG-

verklaring van overeenstemming kan worden bekeken op het volgende adres:  

DOSCH&AMAND Products GmbH Neumarkterstr. 18  81673 München Duitsland 

 5.11 technische diensten 

U krijgt extra adviesdiensten onder het servicenummer van uw dealer. 
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 6 Technische gegevens  
  

 

7 Bestellen informatie 

 

 

  

Standaard 
DECT GAP acc. ETSI Standard 300 444 
DECT EU, US 

Frequentiebereik 
EU: 1880 MHz tot 1900 MHz 
US:  1920MHz tot 1930 MHz 

Dubbelzijdig proces FDMA/TDMA-TDD  

Modulatie GFSK 

Zendvermogen 10 mW - thermisch vermogen per kanaal 

NTP 250 mW  

Radio-bereik tot 300m buiten, tot 50m indoor  

Voeding apparaat 100-230V AC, 50/60 Hz, Stecker: Euro type, USB 

Batterij Li-Polymer 450mAh met reservetijd 3 dagen 

Bedrijfstemperatuur 0 ̊C tot + 45 ̊C 

Beschermingsgraad IP64 

Afmetingen 70 * 42 * 14 mm  

Beschrijving 
DECT indePENDANT 

De private Noodzender 

Type DECT Pendant 

Ident nummer 

1432.1000.xx     xx = 01 zwart 
                             xx = 02 blauw 
                             xx = 03 groen 
                             xx = 04 oranje 

Leverancier 
Duitse Engineering  
Vervaardigd in China 


