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Emballagens indhold
• Doro CareMobile
• Strømforsyning
• Brugsanvisning
• Anvisninger om aktivering af SIM-kort (herunder

alammodtagerkontakter)
• Radioudløser med tilbehør

Læs først: Sikkerhedsinformation

Læs altid og følg de sikkerhedsoplysninger, der er mærket med dette
symbol.

Vær særligt opmærksom på risikoen for interferens fra andre systemer,
der arbejder på samme eller tilstødende frekvensbånd.
Anvend udelukkende medfølgende og/eller godkendt tilbehør. Anven-
delse af ikke-godkendt tilbehør kan forårsage problemer med ydeev-
nen eller funktionsfejl, som ikke er omfattet af garantien.

Udstyret skal installeres, så det er lettilgængeligt og i nærheden af stik-
kontakten. Strømforsyningen kan anvendes til at frakoble strømmen.

Undlad at åbne dækslerne på bagsiden. Dækslerne må kun åbnes af
autoriserede personer i overensstemmelse med anvisningerne i
servicemanualen.
Undlad selv at udskifte batterierne. Batteriudskiftning må kun udføres
af autoriserede personer i overensstemmelse med anvisningerne i ser-
vicemanualen. Benyt kun den anbefalede batteritype, som fremgår af
servicemanualen. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes
med et batteri af forkert type. Brugte batterier skal kasseres på en mil-
jømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse med anvisningerne.
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Vigtig information

Alle systemer, der bruger radio- og netværkskommunikation, er udsat for
elektriske forstyrrelser (interferens), som er uden for brugerens kontrol.

Produkter fra Doro er konstrueret til at minimere virkningen af disse for-
styrrelser. Ikke desto mindre skal brugeren være opmærksom på, at sy-
stemkomponenter kan være udsat for interferens eller andre
forstyrrelser, der kan forårsage funktionsfejl.

Det er derfor vigtigt at kontrollere regelmæssigt, at hver enkelt del i syste-
met fungerer på alle områder, navnlig hvad angår radiokommunikation.
Kontakt din leverandør med det samme, hvis du har mistanke om
funktionsfejl.

For yderligere oplysninger bedes du kontakte leverandøren eller se ser-
vicemanualen eller dokumentationen på www.icareonline.com.

Oplysningerne i dette dokument kan blive forældede uden varsel. De ene-
ste garantier for Doro Care's produkter og serviceydelser er dem, der er
specifikt angivet i de garantibetingelser og -vilkår, der følger med så-
danne produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument må fortolkes
som en garanti. Doro Care kan ikke holdes ansvarlig for tekniske unøjag-
tigheder, typografiske fejl eller manglende oplysninger i dette dokument.

Produktbeskrivelse
Doro CareMobile er en digital alarmenhed med et indbygget GSM-modul.
Enheden kan overføre alarmer via bredbånds-/netværksforbindelser og
mobiltelefonnetværk. Enheden giver brugeren mulighed for tovejs-tale-
kommunikation via eksisterende standard VoIP-opkald (Voice over Inter-
net Protocol). Enheden anvender SIP, som er en standardprotokol til
etablering af tale- og videokommunikation via bredbåndsforbindelser.
Foruden alarmopkald med talekommunikation tilbyder Doro CareMobile
en platform til overførsel af detaljerede alarmoplysninger, talemeddelel-
ser, medicinske oplysninger, onlinestatus osv.
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Dele og beskrivelser
1

5

6

7
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Indikatorlamper:

1 / Alarm
Fra

Konstant lys
Langsomt blinkende
lys

RØD
Ingen alarmkontakter programme-
ret eller batteridrifttilstand
Standbytilstand (normal tilstand)
Igangværende alarm!

2 ! Power on
Konstant lys
Blinkende lys

Langsomt blinkende
lys

GRØN
Netstrøm
Klar til programmering af
alarmtilbehør
Batteridrift

3 ! Fejl
Fra
Konstant lys
Blinkende lys

RØD
Normal drift
Netfejl GSM
Forsøger at oprette forbindelse

4 + Status
Fra
Konstant rødt lys
Skiftevis rødt eller
grønt

RØD / GRØN
Normal drift
Batteriproblem
Igangværende alarm!

Knapper (med følgende standardfunktioner):

5 / Grøn Annuller alarm

6 / Gul Funktionsknap

7 / Rød Aktivering af alarm
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Bemærk! Den gule funktionsknap har ingen funktion ved levering, men
kan programmeres med specialfunktioner.

Oversigt over tilslutninger

1 Lydstyrke Højttalerlydstyrken kan justeres i tre (3)
niveauer.

2 USB-port Strømforsyning
3 Tænd-/sluk-knap Enheden tændes, når SIM-kortet sættes i

SIM-kortholderen.
Hvis du vil slukke for enheden, skal du
fjerne SIM-kortet fra SIM-kortholderen.

4 Hul til vægmontering – – –

5 Antennetilslutning Doro CareMobile har en indbygget an-
tenne, der er optimeret til at sikre den
bedste modtagelse. I tilfælde, hvor opera-
tørens dækning er utilstrækkelig der, hvor
Doro CareMobile er placeret, kan du mon-
tere en ekstern antenne i SMA-tilslutnin-
gen, der aktiveres automatisk. BEMÆRK!
Der må kun anvendes antenner, der er
godkendt af Doro Care og tilpasset Doro
CareMobile.

6 Batterirum – – –
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FORSIGTIG
Dækslerne på bagsiden må kun åbnes af autoriserede personer i
overensstemmelse med anvisningerne i servicemanualen.

Forskellige typer af alarmsendere
FORSIGTIG

For at kunne sende en alarm skal der mindst være programmeret én
alarmmodtager/et modtagelsescenter.

Op til ti sendere, f.eks. radioudløsere, kan programmeres med Doro Care-
Mobile. Eksempler herpå er røgdetektor, døralarm, sengealarm og den
personlige alarmudløser, se Doro radioudløser, s.8. Alt alarmtilbehør fore-
tager automatiske tests af batteristatus og indikerer, hvis der er
batterifejl.

Andre funktioner
Flere funktioner kan aktiveres eller ændres ved programmering – se ser-
vicemanualen eller kontakt leverandøren for at få yderligere oplysninger.

Aktivering af alarmen

Tryghedsalarmen kan aktiveres:
1. ved at trykke på en radioudløser.
2. ved at trykke på den røde knap på Doro CareMobile.
Ved aktivering ringer Doro CareMobile op til en alarmmodtager for at til-
kalde hjælp. Det er muligt at tilkoble op til ti (10) forskellige radiotilbe-
hørsdele. Alarmknapper med ledningstilkobling.
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Installation

FORSIGTIG
Installation må kun udføres af autoriserede personer i
overensstemmelse med anvisningerne i servicemanualen. Kontrollér
altid funktionen og radio dækningen efter installation og
programmering.

Trinvis installationsvejledning
1 Fjern dækslet og sikkerheds-

skruen over SIM-kortet og
nettilslutningen.
Slut strømadapteren til en stik-
kontakt, og forbind

til USB-porten på Doro
CareMobile.

2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kort-
holderen. Doro CareMobile har
en indbygget afbryder i holderen
til SIM-kortet. Enheden tændes,
når SIM-kortet sættes i SIM-kort-
holderen. Fjern SIM-kortet for at
slukke for enheden.
Monter dækslet og sikkerheds-
skruen over SIM-kortet og
nettilslutningen.

Bemærk! Strømforsyningen skal placeres således, at klistermærket med
teksten Do not unplug er synlig.

Kontakt leverandøren for at få yderligere vejledning om installationen.
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Kontrol af signaldækning og -styrke
Signalstyrken skal altid kontrolleres under eller i forbindelse med installa-
tion/anvendelse af CareMobile for at sikre problemfri drift.

Kontrollen foretages som følger: Hold den gule og grønne knap inde sam-
tidig, og slip derefter knapperne. De tre indikatorer viser den aktuelle sig-
nalstyrke i fire sekunder på følgende måde:

+ Lyser rødt
Den målte signalstyrke 0 –
Ikke defineret

+ Lyser grønt
Den målte signalstyrke 14 eller lavere –
Ikke tilstrækkeligt

!
+

Lyser rødt
Lyser grønt
Den målte signalstyrke 15 eller højere –
God
!
!
+

Lyser grønt
Lyser rødt
Lyser grønt
Den målte signalstyrke 20 eller højere –
Meget god

Jo højere værdi, desto højere signalstyrke. En signalstyrke på mindst God
er nødvendig for at opnå god kommunikation. Hvis dette ikke kan opnås,
skal du prøve at flytte enheden til forskellige steder i boligen, indtil der
opnås en godkendt værdi.

Bemærk! Hvis en godkendt værdi ikke kan opnås, skal der anvendes en
ekstern antenne.
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Kontrol af alarmudløserens radio dækning
FORSIGTIG

Kontrollér altid funktionen og radio dækningen efter installation og
programmering.

• Hold den grønne knap inde i ca. fire sekunder, indtil der høres et bip
fra enheden, og slip derefter knappen. Indikatorlampen Power on!
blinker grønt.

• Tryk på radioudløserknappen. Når Doro CareMobile modtager radio-
signalet, høres et tonesignal.

Doro radioudløser
Doro radioudløser anvender tovejskommunikation. Det betyder, at når
Doro CareMobile modtager en alarm fra Doro radioudløser, sender den
en bekræftelse på modtagelsen. Dette vises på Doro radioudløseren, idet
indikatorlampen skifter fra rødt til grønt. Hvis Doro radioudløseren ikke
modtager en bekræftelse, gentages alarmen.

Doro radioudløseren kan anvendes som armbånd eller halsbånd. Tilbe-
høret Doro Care Easy Press Concept (EPC) gør det nemmere for personer
med nedsatte fingerfærdigheder at aktivere en alarm.

Programmering

Tilslutninger, alarmkoder og indstillinger programmeres på
www.icareonline.com eller ved hjælp af en computer og Doro Care CS2-
softwaren. I enkelte tilfælde kan Doro CareMobile leveres forprogramme-
ret af leverandøren. Se servicemanualen, eller kontakt leverandøren, hvis
du har brug for hjælp til programmeringen.

Programmering af radioudløsere
Op til ti (10) radioudløsere eller andre radioalarmsendere kan program-
meres med Doro CareMobile.
Sletning af en radioudløser
• Hold den grønne knap inde i ca. fire sekunder, indtil der høres et bip

fra enheden, og slip derefter knappen. Indikatorlampen Power on!
blinker grønt.
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• Tryk på radioudløseren, eller aktivér andet alarmtilbehør. Når Doro
CareMobile modtager radiosignalet, høres et tydeligt tonesignal.

• Bekræft ved at trykke på den røde knap CareMobile. En bekræftel-
sestone høres.

Slet alle radioudløsere
FORSIGTIG

Alle programmerede radioudløsere slettes!

Sletning af alle radioudløsere
• Hold den grønne knap inde i ca. fire sekunder, indtil der høres et bip

fra enheden, og slip derefter knappen. Indikatorlampen Power on!
blinker grønt.

• Tryk et kort øjeblik på lydstyrketasten i bunden af CareMo-
bile. Der høres et tydeligt tonesignal, og alt tilbehør slettes.

Vedligeholdelse

Rengøring
CareMobile og radioudløseren rengøres med en let fugtet klud. Der må
ikke anvendes opløsningsmidler.

Tip: Ved at bestille et komplet rammesæt kan du opgradere en brugt
Doro radioudløser, så den ser helt ny ud.

Udskiftning af batteriet
Batteriet skal udskiftes hvert tredje år eller hurtigst muligt efter en
batterialarm.

Udskiftning af radioudløserbatteriet
Se servicemanualen, eller kontakt leverandøren for oplysninger om ud-
skiftning af batteriet i radioudløseren.

FORSIGTIG
Batteriudskiftning må kun udføres af autoriserede personer i
overensstemmelse med anvisningerne i servicemanualen.
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Tekniske data

Tryghedstelefon Doro CareMobile
Mål: 200 mm x 175 mm x 35 mm (H x B x D)
Strømforsyning: AC/DC-adapter 230VAC/5VDC 1,0A. Mo-

delnr. SDB0501000P
Strømforbrug: 2W (nominel)
Reservebatteri: 3.7V Li-Ion, varenr.: 300163, batterimodel:

BK514461AR
Reservebatteriets varighed: Batteridrift i op til 120 timer
Kommunikation: Dual-band GSM/GPRS 900/1800 MHz
Radiofrekvensbånd: 869,2125 MHz
Radiomodtagerklasse: 1
Antal radiosendere: Op til 10
SIM-kortgrænseflade: 1,8 V og 3 V
Udstyrsklasse: Radioudstyr i klasse 1

Miljø
Dette produkt er beregnet til indendørs brug i et normalt boligmiljø.
Temperatur: Driftstemperatur 5° C (41° F) til 35° C (95°

F)
Luftfugtighed: 0 % til 75 % relativ luftfugtighed (ikke-

kondenserende)
Miljøklasse: 1 (EG-I)

Radiomodtagerparametre:
Maks. anvendelig
følsomhed:

–113dBm

Gennemsnitlig anvendelig
følsomhed:

ver: 28,7dBuV/m, hor: 27,0dBuV/m

Tilstødende
kanalselektivitet:

-26,2dBm/-28,2dBm

Intermodulationsdæmpning: -36dBm/-37dBm
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Falsk afvisningsreaktion: -30dBm
Blokering eller
desensibilisering:

-16dBm

Miljøoplysninger

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne 2012/19/EU
(WEEE) og 2006/66/EF (batterier). Disse direktiver regulerer produktansvaret for gen-
anvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier med henblik på at øge gen-
anvendelsen og mindske mængden af affald. Enheden er mærket med en
skraldespand med et kryds over, hvilket indikerer, at den skal afleveres på genbrugssta-
tionen. Produktet kan returneres vederlagsfrit til en genbrugsstation, som direkte eller
via et genbrugssystem er tilknyttet Doro Care, eller til distributøren . Kontakt distribu-
tøren, eller besøg vores websted på www.icareonline.com for at få yderligere oplysnin-
ger. Bemærk! Oplysninger om affald af elektrisk og elektronisk udstyr gælder kun for
EU-medlemsstater. Kontrollér gældende lokale bestemmelser eller kontakt distributøren
for oplysninger om andre lande. Fremstillet i overensstemmelse med EU-direktiv 2011/
65/EU (RoHS2). De materialer, der er anvendt i armbånd og halsbånd til radioudløse-
ren, opfylder tekstilsikkerhedskravene i Øko-Tex-standard 100.

Juridiske meddelelser
Oplysninger indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Doro Care
produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykte garantierklæringer, der følger med
sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som en yderligere garanti.
Doro kan ikke holdes ansvarlig for tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl eller man-
glende oplysninger i dette dokument.
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