
Doro Sara

Handleiding
Nederlands



2

Doro Sara

NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het 
werkelijke apparaat mogelijk niet nauwkeurig weer. Wat er bij uw toestel 
wordt geleverd, is afhankelijk van de software en accessoires die in uw 
regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. 
U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-leverancier 
aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met 
uw toestel.
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LEES DIT EERST: VEILIGHEIDSINFORMATIE

Zorg dat u de veiligheidsinformatie bij dit symbool altijd leest 
en opvolgt.

• Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere 
vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits 
gaan roesten.

• Plaats de zorgtelefoon op een harde ondergrond om blokkering van de 
microfoon (aan de onderkant van de zorgtelefoon) te voorkomen.

• De batterijen mogen uitsluitend worden vervangen door bevoegden, in 
overeenstemming met de instructies in de servicehandleiding. Gebruik 
uitsluitend het in de servicehandleiding vermelde aanbevolen type 
batterijen.

• Gebruik uitsluitend de in de servicehandleiding vermelde voeding.
• De voeding kan worden gebruikt als een afschakelvoorziening. Het 

stopcontact moet dicht bij de apparatuur zijn geïnstalleerd en makkelijk 
toegankelijk zijn.

• AUX-poort: de bedrading mag uitsluitend door bevoegde personen 
worden aangesloten overeenkomstig de instructies in de 
servicehandleiding.

VOORZICHTIG
Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. 
Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

Belangrijke informatie
Alle systemen die gebruikmaken van radio- en netwerkcommunicatie zijn 
onderhevig aan verstoringen waarover de gebruiker geen controle heeft.
Producten van Doro zijn ontworpen om de impact van dergelijke verstoringen 
te minimaliseren.
De gebruiker moet er echter rekening mee houden dat 
systeemcomponenten onderhevig kunnen zijn aan verstoringen of andere 
invloeden die een slechte werking kunnen veroorzaken.
Het is daarom belangrijk om regelmatig te controleren of alle onderdelen 
van het systeem in alle ruimtes werken, met name de radiocommunicatie. 
Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als u een slechte werking 
vermoedt.
Gebruikers moeten met name alert zijn op het risico van storing door 
producten die op dezelfde of aangrenzende frequenties communiceren.
Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier of raadpleeg de 
servicehandleiding of de documentatie op www.doro.com/care.
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ONDERDELEN EN BESCHRIJVINGEN

1 Aan constant groen
knippert groen
uit

netvoeding
radioprogrammeringsmodus
uitval netvoeding

2 Alarm knippert traag rood
knippert snel rood

in alarmtoestand
aansluiting naar alarmontvanger 
na alarm

3 Fout knippert traag rood
knippert snel rood
uit

geen aansluiting op telefoonlijn
voedingsfout, batterijfout
normale werking

4 Luidspreker

5 Rode knop Alarmtoets Activeert het alarm

6 Gele knop Functieknop

7 Groene knop Annuleringsknop Stopt het alarm

8 Microfoon

NB De gele knop heeft bij levering geen functie maar kan worden 
geprogrammeerd voor speciale functies.
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De volgende elementen bevinden zich op de achterkant van het toestel.

8 Microfoon
9 Gaten voor wandmontage
10 AUX-ingang en -uitgang
11 UIT- en AAN-schakelaar
12 TEL 

aansluiting naar telefoonnetwerk
13 VOEDING/programmeerkabel

NB Plaats de zorgtelefoon op een harde ondergrond om blokkering van de 
microfoon (item nummer 8) te voorkomen.

8



6

Doro Sara

BESCHRIJVING VAN FUNCTIES
Sara is een praktisch en doordacht toestel dat op het lichtnet werkt en 
perfect is voor gebruik in de thuisomgeving. De radioactivering is aangepast 
voor gebruik met Doro Sara.

Het alarm activeren
Het hulpalarm kan worden geactiveerd:
1. door de knop op een radioactivering in te drukken;
2. door de rode knop op Doro Sara in te drukken.
Bij activering verstuurt de Doro Sara-zorgtelefoon een oproep naar een 
alarmontvanger voor assistentie.
Andere alarmtypen kunnen worden geactiveerd met behulp van accessoires. 
Het is mogelijk om maximaal twee verschillende bedrade en negen 
verschillende draadloze radioactiveringen aan te sluiten.

Tip: als een alarm per ongeluk wordt geactiveerd, kunt u het alarm 
annuleren door de groene knop op Doro Sara in te drukken.

Alarmzender
Met de zorgtelefoon kunnen negen radiozenders worden geprogrammeerd, 
zoals een radioactivering, rookmelder, bewegingsmelder enz.
Bij een alarm dat afkomstig is van een radiozender, wordt de batterijstatus 
van de radiozender getest. De radioactivering is uitgevoerd met 
automatische batterijbewaking.

Alarmontvangers
Er kunnen maximaal zes alarmontvangers worden geprogrammeerd. 
Het alarm wordt geïdentificeerd aan de hand van een alarmcode die in 
de zorgtelefoon is geprogrammeerd. Een alarm dat naar een particuliere 
ontvanger wordt verstuurd, wordt geïdentificeerd aan de hand van een 
opgenomen stem-ID. De persoon die het alarm ontvangt, kan dan meteen 
spreken met de persoon die alarm heeft geslagen en de benodigde actie 
ondernemen. 

Andere functies
Door middel van programmering kunnen extra functies worden geactiveerd 
of gewijzigd. Raadpleeg de servicehandleiding of neem contact op met uw 
leverancier voor meer informatie.
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INSTALLATIE

Aansluiting
De zorgtelefoon is heel eenvoudig te installeren. Aansluiting op het 
telefoonnetwerk vindt plaats via de telefoonkabel/-adapter.
De zorgtelefoon moet worden aangesloten op de hoofdtelefooncontactdoos 
in de woning, zodat hij ook blijft werken als er een telefoonhoorn naast de 
haak ligt of defect is. De hoofdcontactdoos is gewoonlijk de contactdoos die 
zich het dichtst bij de toegangsdeur bevindt. Neem voor meer advies contact 
op met uw leverancier.
 

  TEL      POWER   OFF  ON 

Het toestel wordt van spanning voorzien via een wandcontactdoos.
1. Koppel de bestaande telefoon los van de telefoonaansluiting en sluit de 

telefoonkabel/-adapter op de aansluiting aan. Sluit de telefoonkabel aan 
op de TEL-aansluiting op de zorgtelefoon.

2. Sluit de voeding aan op de wandcontactdoos en sluit de voedingskabel 
aan op de POWER-aansluiting op de zorgtelefoon.

3. Zet de voedingsschakelaar in de positie ON (aan). Controleer of het 
indicatielampje  constant groen brandt.

4. Sluit de bestaande telefoon aan op de verloopstekker. Neem de hoorn 
op en controleer of u een toon hoort.

5. Voer een testalarm uit vanaf de zorgtelefoon.
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PROGRAMMERING
De telefoonnummers, alarmcodes en instellingen van de zorgtelefoon zijn te 
programmeren via een computer, met behulp van de programmeerkabel en 
de Doro-software.
Raadpleeg de servicehandleiding van de zorgtelefoon of neem contact op 
met uw leverancier als u hulp nodig hebt bij het programmeren of informatie 
wilt over andere programmeertools.
In sommige gevallen kan de zorgtelefoon volledig geprogrammeerd worden 
geleverd door de leverancier.

De radioactiveringen programmeren
Voor de zorgtelefoon kunnen maximaal negen radioactiveringen of andere 
radioalarmzenders, zoals rookmelders, worden geprogrammeerd.
1. Houd de groene knop ongeveer vier seconden ingedrukt totdat het  

lampje groen gaat knipperen.
2. Druk de radioactivering in. Zodra de zorgtelefoon het radiosignaal heeft 

ontvangen, hoort u een duidelijk geluidssignaal.
3. Bevestig door de rode knop  op de zorgtelefoon in te drukken.

Het radiocontact controleren
Controleer na installatie en programmering altijd de werking.

• Houd de groene knop ongeveer vier seconden ingedrukt totdat het 
groene  lampje gaat knipperen.

• Druk de radioactivering in. De ingebouwde luidspreker zal bij een 
succesvolle ontvangst een geluidsignaal geven. Herhaal deze  
procedure voor alle ruimtes waar het alarm moet werken.

De functionaliteit controleren
Controleer na installatie en programmering altijd de werking. Voer 
regelmatig testalarmen uit en controleer hierbij de volledige alarmketen 
vanaf radiozender tot alarmontvanger.

RADIOACTIVERING
Radioactivering maakt gebruik van tweewegradiocommunicatie. 
Dit betekent dat wanneer Doro Sara een alarm van radioactivering 
ontvangt, er een ontvangstbevestiging terug wordt gestuurd. Dit wordt op 
e radioactivering zichtbaar gemaakt doordat het indicatielampje van groen 
naar rood naar groen gaat. Als e radioactivering geen bevestiging ontvangt, 
wordt het alarm herhaald.
Meegeleverde accessoires: polsband, nekband en “eenvoudig in te drukken” 
accessoire. De accessoires worden aan de alarmknop bevestigd met een 
eenvoudige klikhandeling.
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ALGEMENE INFORMATIE
• Als de telefoonlijn niet werkt, kan er geen alarm worden verstuurd.
• De zorgtelefoon moet worden aangesloten op de 

hoofdtelefooncontactdoos in de woning.
• Voordat een alarm kan worden verstuurd, moet er minstens één 

ontvanger/antwoordcentrale worden geprogrammeerd.
• De zorgtelefoon mag niet in aanraking komen met water of andere 

vloeistoffen.
• Voer gebruikte batterijen op milieubewuste wijze af.

ONDERHOUD

Reiniging
Reinig de zorgtelefoon en de draagbare alarmactivering met een licht 
vochtige doek. Gebruik voor het reinigen geen oplosmiddelen.

Batterijen van de zorgtelefoon vervangen
Batterijen moeten zo snel mogelijk na een batterijalarm worden vervangen 
of binnen drie jaar. Raadpleeg de servicehandleiding of neem contact op 
met uw leverancier.

Batterijen van de radioactivering vervangen
Raadpleeg de servicehandleiding of neem contact op met uw leverancier 
voor informatie over het vervangen van de batterijen voor de radioactivering.

Technische gegevens
Zorgtelefoon Doro Sara

Afmetingen: 114 x 200 x 36 mm (L x B x H)

Voeding: Meegeleverde netadapter

Back-upbatterijen: 4,8 V NiMH-accu

Back-uptijd: Tot twee dagen

Ingangen: Twee, optisch geïsoleerd

Uitgang: Relaisuitgang, potentiaalvrij, max. 2 A

Communicatie: Analoge telefoonlijn

Radiofrequentie: 869.2125 MHz

Klasse radio-ontvanger: 1*

Aantal radiozenders: Max. 9

*Verwijst naar radiomodule “C1”, type 9340.



10

Doro Sara

Omgeving
Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis in een normale 
woonomgeving.

Temperatuur: Bedrijfstemperatuur +5 °C tot +35 °C

Vochtigheid: 0% tot 75% relatieve vochtigheid  
(niet-condenserend)

Milieuklasse: 1 (EG-I)

Apparatuurklasse: Klasse 1-radioapparatuur

Parameters radio-ontvanger:

Max. bruikbare gevoeligheid: -113 dBm;

Gemiddelde bruikbare  
gevoeligheid:

ver. 28,7 dBuV/m, hor. 27,0 dBuV/m;

Selectiviteit voor aangrenzende 
kanalen:

-26,2 dBm/-28,2 dBm; 

Intermodulatieonderdrukking: -36 dBm/-37 dBm;

Onderdrukking parasitaire 
signalen:

-30 dBm;

Afscherming of vermindering  
van de gevoeligheid:

> -16 dBm

Doro Sara kan ook worden uitgerust met radiomodule type 9320, om te 
voorzien in maximale veiligheid en functies als verzendbewijs, automatisch 
opnieuw verzenden, vermogensregeling en frequentieregeling. Zie de 
bestelgegevens voor een indicatie van de radiomodule waarmee het toestel 
is uitgerust.

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Doro dat deze apparatuur in overeenstemming is met 
Richtlijn 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EG (RoHS). De volledige tekst van 
de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: 
www.doro.com/dofc.
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CORRECTE AFVOER VAN DIT PRODUCT
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)
Deze markering op het product, accessoires of de handleiding geeft 
aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bv. 
lader, hoofdtelefoon, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid met het 
normale huishoudelijke afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de 
menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van 
afval te voorkomen, moet u deze artikelen gescheiden houden van andere 
typen afval en ze op verantwoorde wijze recyclen. Hiermee bevordert u een 
duurzaam hergebruik van materiaalbronnen. Particuliere gebruikers kunnen 
contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met 
de gemeente voor informatie over inzamelpunten voor deze artikelen, voor 
milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met 
hun leverancier en de voorwaarden van hun aankoopcontract controleren. 
Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet 
worden vermengd met ander bedrijfsafval. Dit product voldoet aan RoHS.

Correcte afvoer van batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)
Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan 
dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met het 
normale huishoudelijke afval. Waar van toepassing geven de chemische 
symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij een hogere concentratie kwik, 
cadmium of lood bevat dan de referentieniveaus in EG-richtlijn 2006/66.
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