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– basispost voor koppeling met de telefoonlijn; tevens laadstation
– draadloze zender met draagkoord en ingebouwde microfoon en luidspreker
❏ Digitaal DECT systeem; werkt net zo betrouwbaar als een draadloze telefoon
(kan niet met een ander DECT systeem gekoppeld worden)

Alarmknop / draadloze zender
❏ Inkomende telefoongesprekken kunt u handenvrij aannemen op de alarmknop:
het gesprek kunt u vanuit uw stoel (of bed) handenvrij via de alarmknop voeren
❏ Uitgaande gesprekken: u kunt ook zelf een gewoon gesprek starten: kies op de
basispost het nummer en via de handzender kunt u het gesprek voeren
❏ Verbreekt de gesprekspartner de verbinding, dan hangt ook de FXA-70 op.
❏ Wekfunctie en ’pil’-alarm (met duidelijk stemcommando dat u waarschuwt dat het tijd is voor uw medicatie)
❏ Geschikt voor hoortoestellen (HAC; ingebouwde ringleiding)
❏ Krachtige geluidsversterking ( + 30dB)
❏ Waterdicht; IP57 beschermingsklasse
❏ Aan/uit en test-knop
❏ Bereik: 50 m (afhankelijk van omstandigheden) / bereik-indicator
Basispost
❏ Systeemcontrole: controle van voeding, telefoonlijn en geprogrammeerde
SOS-nummers (met spraakmelding: ’systeemcontrole OK’ of ’systeemcontrole mislukt’)
❏ Zoekfunctie voor de handzender (paging)
Alarmering
❏ Bij het indrukken van de rode alarmknop op de handzender of de basis kiest de
FXA-70 de door u voorgeprogrammeerde telefoonnummers
❏ Geheugen voor 3 SOS-nummers: geschikt voor zowel vaste- als mobiele nummers
❏ Zodra u de rode SOS-toets gedurende 3 sec indrukt, klinkt uit de alarmknop:
’Alarm geactiveerd’ en hoort u het kiezen van het telefoonnummer
❏ Is het nummer in-gesprek, dan hoort u:
’in gesprek, volgend noodnummer over 10 seconden’
❏ Neemt het gekozen nummer niet op, dan klinkt na 30 sec:
’geen gehoor, volgend noodnummer over 10 seconden’
❏ Zodra wordt opgenomen, kunt u via de de in de alarmknop ingebouwde microfoon
en luidspreker uw situatie bespreken en om hulp vragen.
❏ Uitgebreide instelmogelijkheden (raadpleeg hiervoor de handleiding)

❏ Battery-backup mogelijk voor de basispost voor werking tijdens stroomuitval
(4 x AAA oplaadbare batterijen; werking max 5 uur; deze batterijen worden niet meegeleverd).

❏ Handzender werkt op meegeleverde oplaadbare Li-Ion batterij
❏ ’Stem’ instelbaar op Nederlands / Frans of Engels
❏ Voorrang-schakeling (bij alarmering verbreekt de alarmkiezer eventuele lopende
telefoongesprekken - of een ’er naast’ liggende hoorn)
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