
DECT DOC Help
Veiligheid voor u en uw dierbaren

Bel voor hulp met een druk op de knop
3 nummers voor hulp en 1 nummer in
geval van nood

Valdetectie
met automatische oproep (activeer de helpoproepvolgor-
de)

Rookmelders
met automatische oproep bij activering van de rookmelder 
(activeren van de helpoproepvolgorde)

Herinneringsfunctie
Bijvoorbeeld om medicijnen in te nemen

Automatische oproep voor hulp
3 nummers 3 nummers voor assistentie en 1 nummer voor noodgeval-
len

Familie en vrienden
10 telefoonnummers met namen en voorgelezen functie 

Telefonie
met voorleesfunctie voor namen

Aankondigingen in alle nationale talen
Voorleesfunctie voor het telefoonboek en persoonlijke in-
formatie op de alarmcentrale 

Uw privé-noodoproepsysteem

Het goede gevoel van veiligheid

HulpHulp via familie en vrienden is de beste en 
meest persoonlijke manier om voor onze dier-
baren op hoge leeftijd te zorgen. Veel alle-
daagse problemen kunnen op een prettige 
manier worden opgelost. Indien familie en vri-
enden niet bereikbaar zijn, kan om veiligheids-
redenen een vrij denieerbaar noodnummer 
worden gekozen. Aangezien er geen service-
contract nodig is, zijn er geen extra maandelijk-
se kosten. Het enige wat u nodig heeft is uw 
eigen DECT-telefoonsysteem.

Rookmelderdetectie

„Dit is een rookmelder bij Susanne Wagner in 
München… .
…de sleutel van het appartement wordt opgesla-
gen bij de beheerder…“

Als de mens slaapt, kan hij geen rook zien. 
Snelle hulp is daarom essentieel. DECT DOC 
Help detecteert betrouwbaar de rookmelder 
van alle soorten rookmelders en activeert een 
helpoproepvolgorde. De opgeroepene wordt 
door de gesproken woordvoerder op de 
hoogte gesteld van het rookalarm en de loca-
titie. Daarnaast kan verdere informatie, zoals toe-
gang tot de woning, worden toegevoegd. 
Welke informatie wordt aangekondigd in geval 
van een val- of rookalarm wordt individueel 
door u bepaald. DECT DOC Help bewaakt de si-
tuatie totdat de rookmelder is uitgeschakel

Bel voor hulp met één druk op de knop

„Ralf krijgt een telefoontje, wacht alsjeblieft“

UU bepaalt de personen die met één druk op de 
knop hulp nodig hebben bij dagelijkse proble-
men. U denieert 3 nummers, die achtereenvol-
gens en herhaaldelijk worden gecontacteerd. 
De geïntegreerde spraakassistent geeft infor-
matie over de status van de gesprekken en over 
de personen die momenteel worden gebeld. 
Dit draagt in belangrijke mate bij aan 
de-escalatie in panieksituaties. Een intelligente 
"Call Manager" zorgt ervoor dat de oproepvol-
gorde veilig wordt uitgevoerd

Valdetectie

„Ben je gevallen? …. Hulp wordt genoemd“

EEen essentieel element van veiligheid is valde-
tectie. Een val is de grootste bedreiging voor 
één persoon, want in veel gevallen is een hand-
matige hulpoproep niet meer mogelijk. DECT 
DOC Help heeft een nieuwe methode (DPDM) 
voor valdetectie. DPDM is uiterst betrouwbaar 
en onderdrukt vals alarm, bijvoorbeeld als het 
apparaat alleen op de grond is gevallen. Opti-
oneel kan het evenement "product op de vloer" 
worden geactiveerd voor een automatische 
oproep voor hulp. Deze vraag om hulp gaat 
echter vooraf na of er werkelijk sprake is van 
een noodsituatie

Tijd-gecontroleerde hints

„Neem alsjeblieft medicijnen!“

DDe meeste mensen van hoge leeftijd zijn afhan-
kelijk van de dagelijkse inname van verschillen-
de medicijnen. Omdat ook de leeftijdsgebon-
den vergeetachtigheid toeneemt, helpen tijd-
gestuurde instructies van de DECT DOC Help 
bijvoorbeeld om niet te vergeten bepaalde tab-
letten in te nemen. U kunt tot 5 dergelijke
richten per dag deniëren in termen van tijd en 
inhoud. De geïntegreerde taalassistent leest 
deze handleiding luid en duidelijk voor en 
geeft de actuele tijd aan.

Dagelijks contact met familie & vrienden

„Anna's roeping!“
„Walter krijgt een telefoontje, wacht alsjeblieft“

CContact met familie en vrienden is belangrijk 
voor mensen die alleen wonen. Met de DECT 
DOC Help kunnen persoonlijke gesprekken 
eenvoudig worden geïnitieerd of beantwoord. 
De geïntegreerde taalassistent is hier bijzonder 
waardevol: hij leest de namen uit uw individu-
eel aangemaakte telefoonlijst voor. Het enige 
wawat u hoeft te doen is op de centrale belknop te 
drukken om een handsfree gesprek te voeren 
met een hoge geluidskwaliteit en volume.



en nog veel meer...

NaastNaast deze unieke functies heeft de DECT DOC 
Help nog meer te bieden: Opladen zonder 
kabel met goed gevormde oplaadschijf, spat-
waterbescherming, bediening op uw eigen 
DECT-telefoonsysteem zonder aanpassingen, 
etc...

Eenvoudige PC APP conguratie

Personalisatie van de instellingen

MMet de PC-app op de meegeleverde USB-stick 
kunt u uw persoonlijke gegevens en contacten 
individueel invoeren: Namen+telefoonnum-
mers voor familie+vrienden, voor hulp bij alle-
daagse problemen of noodgevallen, alsook 
tijdgestuurde tips, of volume .... nationale taal ... 
uva. Om veiligheidsredenen worden alle gege
vens lokaal op de USB-stick opgeslagen. Het 
conguratieprogramma is eenvoudig en ge-
makkelijk te begrijpen.

Geïntegreerde taalassistent - een hoogte-
punt van het apparaat

De taalkundige begeleiding maakt de operatie 
kinderspel

Een bijzonder kenmerk van de DECT DOC-Help 
is de geïntegreerde taalassistent (iVA) van de 
DECT DOC-Help, die in alle nationale talen be-
schikbaar is. De taalondersteuning is vooral 
nuttig voor ouderen. Het voorkomt ook paniek 
in noodsituaties. Bij uitgaande en inkomende 
telefoongesprekken worden de namen van het 
ttelefoonnummer meegedeeld. In noodsituaties 
(vallen, roken) kunnen persoonlijke gegevens 
en informatie worden doorgegeven aan het ge-
belde nummer. iVA levert ook waardevolle in-
formatie voor dagelijks gebruik, waaronder de 
noodzaak om de batterij op te laden, en nog 
veel mee

DECT DOC Help als per-
soonlijk apparaat met 
spraakmeldingen en 
centrale oproepknop (1) 
voor een oproep om 
hulp, handige zijtoetsen 
(2) voor verschillende in-
stellingen, meerkleurige 
status-LED's (3) voor de 
weergave van de bedri-
jfsstatus, grote 
LED-lampjes (4) voor de 

signalering van de oproepstatus, handsfree-luidspreker (5) en zeer 
gevoelige microfoon (6).
Als er dringend hulp nodig is, kan de gebruiker overal in huis op de 
belknop drukken en direct worden verbonden met familie, vrien-
den, buren of zorgverleners, zoals bepaald door de hulpnummers 
die via de PC App via Micro-USB (7) zijn gecongureerd.
Het opladen gebeurt gemakkelijk door de DECT DOC-hulp op de 
contactloze laadschijf te plaatsen met behulp van de 
QI-standaard.

Technische gegevens

Contacteer ons

Vibratie        Signaleren van oproepen, alarmen en 
           bevestigingen
Micro-USB aansluiting  Conguratie, Software-Upgrade
Microfoon       zeer gevoelige microfoon met een  
           all-round karakter risico
Luidsprekers      krachtige, dynamische miniatuurluid
                      spreker
Stand-by / Bediening.  72 / 50 uur (bij 30min gesprekstijd 
           per dag)
Afmetingen, Gewicht  70 x 42 x 14mm (L x B x H), 41g
Laadapparaat      Qi Standaard / contactloos, elegant ont
           werp met LED ring
           USB-voeding 110-240V 50/60Hz,
                      EURO-stekker, 1,3m kabel
Gebruikstemperatuur  0 C tot +45 C
Beschermingsklasse   IP64
Halsband       Omtrek 80cm

Mededeling
Audio         Full duplex speakerphone
Taalassistent      in alle nationale talen
TTelefonie        uitgaande/inwaartse gesprekken
Beltonen        Polyfonie, selecteerbare tonen en
           melodieën

Conguratiesoftware
Windows App - Voer telefoonnummers en namen in
       - De nationale taal van de taalassistent opgeven
       - Denieer oproepvolgorde voor hulp, val- en 
                 rookalarm
       - Herinneringen met tijdinformatie invoeren   
          Help-functies voor het inloggen, 
          Software-Upgrade, etc.

Apparaat
DECT-norm       DECT GAP ETSI-standaard 300 444
           DECT EU, US
DECT-bereik      in het huis - tot 50m,
           buitenshuis - tot 300m
Toetsen        centrale oproepknop
                      2 zijtoetsen
LED-Display      Bel-LED (signaleert oproepen)
           Status-LED (toont DECT en laadniveau)

Tel-O-Fax GmbH
Centrumstr. 31
45307 Essen (Duitsland)

 Telefon: +49 201 - 28 00 30
     Email: info@telofax.de
Internet: dectdoc.de/HELP

Heeft u nog vragen?
Wij staan tot uw beschikking.

Verkopen
Giga.Shop
Internet: g-estore.com/dectdoc
Email: info@g-estore.com


