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DE PRINCESS

DE HANDZENDER

Met de Princess zorgtelefoon van Antenna 
heeft u de mogelijkheid om, in een nood-
geval, 24 uur per dag een hulpcentrale te 
bereiken. Wanneer een alarm wordt ge-
maakt belt de Princess automatisch de 
ingeprogrammeerde hulpcentrale en geeft 
deze de informatie over wie het alarm ge- 
maakt heeft en waarom.

Uw handzender is een draadloze alarm 
zender waarmee u een hulp-oproep kunt 
maken.
Wanneer de handzender’s drukknop wordt
ingedrukt vertelt deze de Princess auto-
matisch dat hij een hulpcentrale moet
Bellen.

De handzender is klein en kan eenvoudig
gedragen worden om uw pols of om uw
nek. Geadviseerd wordt hem thuis altijd 
bij u te dragen.

In het geval van een hulp-oproep wordt er 
een spreek-luister verbinding geopend 
welke u in staat stelt met de bediener van 
de alarmcentrale te spreken.

Basis-set bestaat uit:

Carephone
Handzender
Lichtnet adapter
Telefoon snoer met plug
Gebruikers handleiding

ONTVANGEN VAN ALARMEN OP EEN TELEFOON
De meeste hulp-oproepen gaan direct naar 
een hulpcentrale. Normaal gesproken is 
dit de veiligste manier omdat deze 24 uur 
per dag bemant is.
Het is echter ook mogelijk een alarm te 
maken naar familie of kennissen.
Om alarmen te ontvangen heeft u een 
gewone telefoon met een toonkiezer en 
druktoetsen (inclusief de * en # toetsen) 
nodig.

  Wanneer u de telefoon opneemt hoort 
u elke seconde een pieptoon. U neemt de 
alarm oproep aan door een ‘4’ in te 
toetsen.

  Wanneer het een hulp-oproep betreft 
wordt automatisch een spreek-luister 
verbinding geopend. U kunt direct com-
municeren met de persoon die het alarm 
heeft gemaakt.
U kunt zelf de spreekrichting bepalen.
Wanneer u de ‘7’ intoetst kunt u luisteren, 
wanneer u de ‘8’ intoetst kunt u spreken.

Wanneer de Princess is voorzien van een 
duplex kaart hoeft niet van spreekrichting 
te worden verandert. Dit gebeurt dan 
automatisch.

Dire minuten nadat voor het laatst een 
toets is ingedrukt wordt de verbinding 
automatisch verbroken.
Door de ‘4’ in te toets en verlengd u de 
verbinding telkens met 3 minuten.
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   Wanneer het een technisch alarm 
betreft hoort u alleen pieptonen.
Deze hebben de volgende betekenis:

      

1     Zender batterij leeg
2     Accu Princess leeg
4     Netspannings uitval
5     Netspanning normaal

  Wanneer u de uitgang van de Princess 
wilt bedienen toetst u een ‘9’.

  Om een alarm af te sluiten toetst u een 
‘0’ en legt u de hoorn op de haak.

Aant. pieptonenSoort alarm

Luidspreker

Alarm knop
LED-indicator

STOP knop
Mikrofoon

LED-indicator

ALARM knop

ALARM
STOP

De goederen, geproduceerd door Antenna, zijn conform de eisen volgens de Europese 
richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de goedkeuringsverklaring is te vinden op www.antenna.se. 
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   Programmeren  van de zorgtelefoon is niet nodig. 
Uw leverancier heeft dit reeds voor u gedaan. Plaats de 
zorgtelefoon in de buurt van een lichtnet-en PTT 
wandcontactdoos. De princess is te gebruiken als tafel-
model en als wandmodel (de afstand tussen de schroef-
gaten bedraagt 135 mm).

   Plaats de telefoonsteker in de PTT wandcontact-
doos. Sluit het telefoonsnoer aan op de telefoonsteker 
en op de aansluiting ‘TELE’ aan de achterzijde van de 
zorgtelefoon. Steek de telefoonsteker van uw normale 
telefoon in de telefoonsteker van de zorgtelefoon (aan 
de bovenzijde, zie afb.2).

   Steek de voedingsplug van de lichtnetadapter in de 
aansluiting ‘POWER’ aan de achterzijde van de 
zorgtelefoon. Plaats vervolgens de lichtnetadapter in 
een stopcontact.

INSTALLATIE
Uw zorgtelefoon is uitgerust met de 
mogelijkheid om het bereik van uw hand-
zender te controleren zonder daarbij een 
alarm te maken. U kunt ook nieuwe 
zenders toekennen en oude verwijderen.
In totaal kunnen 4 verschillende zenders 
in de zorgtelefoon worden geprogram-
meerd. Deze hebben de volgende 
standaard functies:

   1Hulp-oproep
   2Hulp-oproep
   3Nood-oproep
   4Rookalarm

Neemt u contact op met uw leverancier 
als u deze functies wilt veranderen.

Houdt de groene STOP knop ingedrukt 
terwijl u met de OFF/ON knop de zorg-
telefoon aan zet (ON). Laat na 2 seconden 
de STOP knop weer los. De zorgtelefoon 
bevindt zich nu in de test/programmeer-
modus. De LED-indicator knippert nu 
afwisselend rood en groen.
Kies nu voor optie A, B of C.

Druk op verschillende plaatsen in uw 
woning op de handzender. Als het signaal 
van de handzender door de zorgtelefoon 
wordt herkent zal deze piepen. Ga na of 
het bereik voldoende is.

  Kies het type zender dat u wilt instal-
leren door 1 - 4 keer op de rode ALARM 
knop te drukken. De zorgtelefoon geeft 
aan welke positie is geselecteerd door 
middel van 1 - 4 pieptonen.

Doe als volgt:

Optie A - Test zenderbereik

Optie B - Installeren handzender
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   Activeer de handzender welke u wilt 
installeren. Als de zorgtelefoon de zender 
accepteert begint de LED-indicator groen 
te branden en het apparaat continue te 
piepen. Begint de LED-indicator rood te 
branden dan is de zender reeds geinstal-
leerd.

   Sla de zender op in het geheugen door 
1 maal op de rode ALARM knop de 
drukken.

   Houdt de rode ALARM knop langer 
dan 3 seconden ingedrukt. De LED-
indicator wordt groen en het apparaat 
piept continue.

   Druk nu 1 maal op de rode ALARM 
knop om de zend ers te wissen.

Druk 1 maal op de STOP knop om de 
test/programmeer modus te verlaten.
De zorgtelefoon is nu weer gereed voor 
normaal gebruik.

Optie C - Wissen van alle zenders

Test/programmeer modus afsluiten

Belangrijk!  Na installatie van een 
nieuwe handzender moet u altijd een 
alarm maken om de nieuwe zender te 
testen.

TESTEN EN PROGRAMMEREN VAN DE HANDZENDER

OFF ON POWER TELE AUX

Naar zorg-
telefoon

Naar normale
telefoon Afb.2

Afb.1
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   De antenna draad aan de achterzijde van de zorgtelefoon dient vrij te liggen of te
hangen. De microfoonopening aan de voorzijde van het apparaat mag niet afgedekt
worden.

   Zet de zorgtelefoon aan door de aan/uit schakelaar in de stand ‘ON’ te zetten (deze
schakelaar moet als het apparaat buiten gebruik is altijd in de stand ‘OFF’ staan). Als de
groene LED-indicator gaat branden is de zorgtelefoon klaar voor gebruik. 

   Maak ter controle altijd een testalarm door de handzender te activeren. Als u  geen
verbinding krijgt met de hulpcentrale dient u meteen contact op te nemen met uw
leverancier.



Een oproep maken

Een alarm afbreken

U maakt een hulp-oproep door de rode 
ALARM knop op de zorgtelefoon of de 
knop op de handzender in te drukken.
Na het maken van een oproep begint de 
LED-indicator rood te knipperen en brengt 
de zorgtelefoon een pulserende pieptoon 
voort. Na een vertraginstijd van 10 
seconden belt de zorgtelefoon automa-
tisch een hulpcentrale.
Wanneer de verbinding tot stand komt zal 
de rode LED-indicator constant branden 
en kunt u spreken met de persoon welke 
de hulpcentrale bemant. Deze kan u verder 
helpen.

Wanneer  de hulpcentrale uw hulp-oproep 
behandeld heeft zal deze de oproep 
afstellen waarna de verbinding wordt ver-
broken. Tijdens het verbreken hoort u een 
pieptoon van circa 1 seconde waarna de 
zorgtelefoon in rust zal komen. De LED-
indicator zal weer groen gaan branden.

In het geval dat de zorgtelefoon de hulp-
centrale niet heeft kunnen bereiken zal 
deze dit blijven proberen totdat de ver-
binding tot stand is gekomen.
Wanneer uw normale telefoon in gebruik 
is en een alarm wordt gemaakt zal de 
zorgtele foon automatisch de telefoonver-
binding verbreken en de telefoonlijn over-
nemen. Hierdoor heeft een alarm altijd een 
hogere prioriteit dan een telefoongesprek.

Als u per ongeluk een alarm maakt, kunt u 
deze afbreken door 1 maal op de groene 
STOP knop te drukken. Een aantal auto-
matische alarmen, zoals een batterij alarm, 
kunnen niet worden afgebroken.

Bewaking van de telefoonlijn

Netspanningsuitval

Mocht er iets mis zijn met uw telefoonlijn 
dan wordt dit gedetecteerd door uw zorg-
telefoon. U zal om de seconde een piep-
toon horen en de LED-indicator zal lang-
zaam rood knipperen. 
Het piepen kan worden uitgezet door 1 
maal op de groene STOP knop te 
drukken.

Bij netspanningsuitval schakelt de zorg-
telefoon automatisch over op zijn accu.
Het toestel kan 5 dagen op deze accu 
blijven werken.
Zodra de netspanning wegvalt geeft de 
Princess een snel pulserende pieptoon en 
de LED-indicator begint rood t e 
knipperen.

Wanneer de netspanningsuitval langer 
duurt dan 1 uur zal de Princess dit door 
middel van een automatische alarmoproep 
melden aan de hulpcentrale. Als dit 
gebeurt zal ook een alarmoproep naar de 
hulpcentrale gaan wanneer de netspanning 
weer aanwezig is. 
Wanneer nog maar 20% van de accu 
capaciteit aanwezig is zal de Princess een 
alarmoproep maken naar de hulpcentrale.

Nadat de netspanning weer aanwezig is 
zal de accu automatisch worden 
opgeladen. Als de zorgtelefoon langdurig 
op de accu  heeft gewerkt kan het tot 24 
uur duren totdat de accu weer volledig is 
opgeladen.

DE WERKING

Overval-alarm

Extra’s

De handzender kan ook dienst doen als 
overval-alarm (zender no.3). Als u een 
alarm maakt zal de Princess geen geluid 
maken tijdens het verbinding maken met 
de hulpcentrale. De bediener van de hulp-
centrale kan via de zorgtelefoon horen 
wat er gebeurt in uw woning.

Uw zorgtelefoon heeft extra functies zoals 
een test alarm, welzijns melding en aan-
wezigheids melding.
Optioneel kan de Princess worden 
voorzien van een I/O kaart waardoor 
bedrade alarmgevers zoals een trek-
schakelaar  kunnen worden aang esloten.
Bovengenoemde functies zijn slechts een 
paar voorbeelden waarmee uw Princess 
zorg-telefoon kan worden uitgebreid. 
Voor meer informatie over uitbreidingen 
kunt u contact opnemen met uw 
leverancier.

Batterij alarm van de handzender

Rook alarm

Iedere keer dat u op de knop van de hand-
zender drukt wordt de batterij van de 
handzender gecontroleerd. Als u de hand-
zender indrukt moet de LED-indicator op 
de handzender constant branden. Is de 
batterij van de handzender echter leeg aan 
het raken dan zal de LED-indicator knip-
peren. Tegelijkertijd zal de Princess een 
alarmoproep naar de hulpcentrale maken 
waarbij wordt aangegeven dat de batterij 
van uw handzender leeg is.

Wanneer er niets gebeurd na het indruk-
ken van de handzender zult u een alarm 
moeten maken met de ALARM knop op 
de zorgtelefoon. 

Uw Princess zorgtelefoon kan worden 
uitgerust met een draadloze rookmelder 
(zender no.4). Voor meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen met uw 
leverancier.

In dit geval moet u zo 
snel mogelijk contact opnemen met uw 
leverancier.

LED-indicator zorgtelefoon

Uw Princess zorgtelefoon heeft een LED-indicator
welke bepaalde meldingen als volgt aangeeft:

Normaal in bedrijfConstant groen
OproepKnippert rood-snel
Communicatie openKnippert rood-kort
Fout in telefoonlijnKnippert rood-langzaam
Niets geprogrammeerdKnippert rood/groen-langzaam
Test/programmeer modusKnippert rood/groen-snel
Welzijnsmelding uitgeschakeldKnippert groen-langzaam
AanwezigheidsmeldingKnippert groen-snel


