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2.3 Testen
Installeer de ontvangstunit zoals hierboven beschreven en druk op de knop 
van de halszender. De LED van de halszender brandt nu gedurende 3-4 secon-
den om aan te geven dat de halszender de noodroep uitzendt.

De LED van de ontvangstunit zal rood gaan oplichten en gaan zoemen, om 
aan te geven dat de noodroep ontvangen is. Vervolgens wordt het oproepsy-
steem in werking gezet. Na 10 seconden gaat de LED weer groen branden en 
de zoemer stopt met zoemen om aan te geven dat de ontvanger paraat is om 
een nieuwe noodroep te ontvangen.

Als deze stappen doorlopen zijn is de Teleroep klaar voor gebruik.

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik 
van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, de-
montage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie 
vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie.
In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de 
reparatie zal verzorgen.

2. Installatie

2.1 Ontvangstunit
Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem, 
zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.
 
De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:
- bruin:  NO
- groen:  NC
- wit:  COM

Voorbeeld:  
Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan. 
Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Vervolgens dient de ontvangstunit op een vaste plaats aan de muur in de 
buurt van uw   oproepaansluiting bevestigd te worden.
Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbind de plug 
met het oproepsysteem. De LED zal nu even rood oplichten en vervolgens 
groen worden zodat U kunt controleren of de Teleroep paraat is om noodop-
roepen te ontvangen.

2.2 Halszender
Door een druk op de knop van de spatwaterdichte halszender wordt deze 
gedurende 3-4 seconden geactiveerd en er wordt een noodroep doorgegeven 
aan de ontvangstunit. 

De installatie is nu compleet. Het systeem kan getest worden.
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1. Kennismaking

U heeft zojuist de Teleroep, het handige draadloze halsalarmzendertje van 
Vahlkamp ontvangen.
Bijgaand geven wij u een beknopt overzicht voor installatie en gebruik.

1.1 Onderdelen
De Teleroep bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding):
Halszender, een klein handzaam zendertje dat de gebruiker om de hals kan 
dragen
Ontvangstunit met 220-240 Volt adapter en kabel voor aansluiting op het 
(bestaande) oproepsysteem.

Afbeelding 1: Onderdelen Teleroep

STORINGSWIJZER

Opmerking 1: 
De halszender is spatwaterdicht. Het is raadzaam patiënten / bewoners te 
instrueren op de zender te letten wanneer zij bij de was- of afwasbak bezig 
zijn. Het kan gebeuren dat de zender in het water terecht komt wanneer zij 
voorover buigen.  

Opmerking 2: 
Aangeraden wordt de zender op een vaste plaats te hangen of leggen wan-
neer de patiënt / bewoner naar bed gaat.

Opmerking 3:
De Teleroep is voorzien van een codenummer (bijvoorbeeld 80-634). 
De code achterop de zendunit moet corresponderen met de code achterop 
de ontvangstunit 

3. Uitbreiding Teleroep
Afhankelijk van de mobiliteit van de patiënt/bewoner zijn er verschillende 
soorten zenders verkrijgbaar: 

A Zender met extra grote drukknop: voor patiënten / bewoners met 
handfunctieproblemen.

B Blaas/zuigpijpje: patiënten / bewoners die niet in staat zijn een van de 
andere alarmsystemen te bedienen kunnen door middel van blazen of zuigen 
het oproepsysteem in werking stellen.

C Opbouwtrekschakelaar : te plaatsen in bijv. de douche/toiletruimte.
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2.3 Testen
Installeer de ontvangstunit zoals hierboven beschreven en druk op de knop 
van de halszender. De LED van de halszender brandt nu gedurende 3-4 secon-
den om aan te geven dat de halszender de noodroep uitzendt.

De LED van de ontvangstunit zal rood gaan oplichten en gaan zoemen, om 
aan te geven dat de noodroep ontvangen is. Vervolgens wordt het oproepsy-
steem in werking gezet. Na 10 seconden gaat de LED weer groen branden en 
de zoemer stopt met zoemen om aan te geven dat de ontvanger paraat is om 
een nieuwe noodroep te ontvangen.

Als deze stappen doorlopen zijn is de Teleroep klaar voor gebruik.

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik 
van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, de-
montage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie 
vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie.
In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de 
reparatie zal verzorgen.

2. Installatie

2.1 Ontvangstunit
Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem, 
zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.
 
De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:
- bruin:  NO
- groen:  NC
- wit:  COM

Voorbeeld:  
Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan. 
Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Vervolgens dient de ontvangstunit op een vaste plaats aan de muur in de 
buurt van uw   oproepaansluiting bevestigd te worden.
Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbind de plug 
met het oproepsysteem. De LED zal nu even rood oplichten en vervolgens 
groen worden zodat U kunt controleren of de Teleroep paraat is om noodop-
roepen te ontvangen.

2.2 Halszender
Door een druk op de knop van de spatwaterdichte halszender wordt deze 
gedurende 3-4 seconden geactiveerd en er wordt een noodroep doorgegeven 
aan de ontvangstunit. 

De installatie is nu compleet. Het systeem kan getest worden.
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aan te geven dat de noodroep ontvangen is. Vervolgens wordt het oproepsy-
steem in werking gezet. Na 10 seconden gaat de LED weer groen branden en 
de zoemer stopt met zoemen om aan te geven dat de ontvanger paraat is om 
een nieuwe noodroep te ontvangen.

Als deze stappen doorlopen zijn is de Teleroep klaar voor gebruik.

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik 
van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, de-
montage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie 
vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie.
In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de 
reparatie zal verzorgen.

2. Installatie

2.1 Ontvangstunit
Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem, 
zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.
 
De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:
- bruin:  NO
- groen:  NC
- wit:  COM

Voorbeeld:  
Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan. 
Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Vervolgens dient de ontvangstunit op een vaste plaats aan de muur in de 
buurt van uw   oproepaansluiting bevestigd te worden.
Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbind de plug 
met het oproepsysteem. De LED zal nu even rood oplichten en vervolgens 
groen worden zodat U kunt controleren of de Teleroep paraat is om noodop-
roepen te ontvangen.

2.2 Halszender
Door een druk op de knop van de spatwaterdichte halszender wordt deze 
gedurende 3-4 seconden geactiveerd en er wordt een noodroep doorgegeven 
aan de ontvangstunit. 

De installatie is nu compleet. Het systeem kan getest worden.
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