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1 Innledning 

Dette dokumentet beskriver P117 telefon oppringer som er en del av Picomeds utvalg for 

utstyr brukt til varsling. P117 telefon oppringer brukes for å motta varsling og alarm fra 

sendere som har registrert for eksempel bevegelse eller anfall av forskjellige slag. 

 

Telefonoppringeren må ha en eller flere sendere koblet opp mot seg for at den skal ha noen 

nytte, den har ingen funksjon alene. Den leveres i 2 versjoner: 

 P117 B: mottar varsling via ledninger, det vil si bryterinngang. 

 P117 C: mottar varsling via radiosignaler. 

1.1 Generell omtale av varslingsutstyr 

Utstyret er levert av firmaet Alert-iT i Storbritannia. Det består av flere forskjellige sensorer 

som kan viderevarsle med radiosignaler eller via ledninger til telefon oppringer eller videre-

varsler tilkoblet analog telefonlinje. Figuren under viser et eksempel på et system. 

 

 
 

1.2 Oversikt over P117 telefon oppringer 

P117 Telefon oppringer kan brukes som et ledningsbasert eller radiobasert varslings-/over-

våkningssystem. Den mottar varsling og begynner å pipe som et forhåndsvarsel om at den 

kommer til å viderevarsle. Dette gir bruker anledning til å annullere varsling. Etter 20 

sekunder ringer den til første telefonnummer som er programmert. Hvis det ikke svarer vil 

den gå videre i telefonlisten. Når man svarer spilles oppringeren en talemelding og mottaker 

får anledning til å bekrefte at melding er mottatt(Bekreftes med telefonens * tast).. 
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2 Komme i gang 

I pakken med P117 telefon oppringer ligger: 

 Telefon oppringer P117. 

 Lader. 

 Telefonledning. 

Dessuten trengs en eller flere sendere/følere for å få et system som fungerer. En P117B kobles 

opp mot signalgiver med ledninger mens P117C må programmeres opp mot ønsket radio-

sender. 

 Hvordan telefon oppringer programmeres, se kapittel 4. 

 Hvordan telefon oppringer monteres, se kapittel 6.1. 

Etter at oppringeren er koblet opp med strøm, telefonlinje, bryterinnganger (P117B) eller 

programmert med radiosender (P117C) programmerer enn inn hvilke(t) telefonnummer/ 

numre den skal ringe ved varsling. Dessuten legger en inn ønsket talemelding som skal avgis 

ved varsling. 

3 Bruksanvisning 

Telefonoppringeren er ment å stå tilkoblet strømforsyning. Den leveres med et ikke opplad-

bart batteri montert som vil holde den i drift en stund slik at ikke systemet blir satt ut av drift 

ved eventuelle strømbrudd. 

3.1 Slå av og på telefon oppringer 

Når en kobler til strømmen vil oppringeren pipe og så kommer det «ON» i displayet. 

Oppringeren er nå i «stand by» og klar for å motta meldinger og viderevarsle. 

 Aktivere: når det står «OFF» i displayet kan en trykke «1234 ENTER» for å aktivere. 

Det kommer «ON» i displayet. 

 Deaktivere: når det står «On» i displayet kan en trykke «1234 ESC» for å deaktivere. 

Det kommer «OFF» i displayet (Må stå i «OFF» for å legge inn talemelding og telefon 

nummer). 

3.2 Varsling av alarm 

 Ved mottak av alarm gir den fra seg høy intens lyd som forhåndsvarsling i 20 sekunder. 

Dersom det ikke ønskes viderevarsling av denne har bruker mulighet til å deaktivere før 

den sendes ut. 

 Nullstill alarmen på senderen hos brukeren (for eksempel en fallalarm). Se figur. 

 Deaktiver oppringeren, se kapittel 3.1. 

 Displayet viser Tr1 eller Tr2 avhengig av hvilken alarm som er gitt. 

 Viser displayet «ERR» i det en slår på oppringeren: sjekk om en det er en aktivert alarm 

som sender varsling. 

 Etter forsinkelsen vil den ringe opp første telefonnummer som er programmert samtidig 

som varseltonen endrer karakter for å vise at den begynner å ringe. Oppringeren vil spille 

av innspilt talemelding inntil 5 ganger. Da vil oppringeren slutte med sin varseltone. 

 

Den personen som mottar telefonvarslingen skal trykke stjernetast «*» på telefonen for 

å kvittere for meldingen. 

 

 Dersom melding ikke kvitteres med stjerne og flere telefonnummer er programmert inn, 

så vil oppringeren gå til neste telefonnummer i listen og ringe til dette. Dette vil den 

fortsette med til enden av telefonlisten for så å starte på nytt i telefonlisten. Den vil ringe 
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igjennom hele listen inntil 3 ganger før den stopper opp. Den viser da «NO ANSWER» i 

displayet. 

 

 

3.3 Lydindikasjon ved alarm 

 To-tone: en «fault» alarm er aktiv. «Fault» alarm er varsling av lavt batteri eller lignende 

hos en av senderne. 

 Toner stopper når en oppringt melding blir kvittert av den som mottar telefonsamtalen. 

 Melodi: en varsling/alarm fra en av senderne i systemet. 

 Sirene: oppringeren er klar til å sende melding. 

 En avbrutt tone sammen med fast lys i grønn lysindikator på baksiden varsler en alvorlig 

feil på radiosignalet. UTSTYRET ER UTE AV DRIFT – må avklares umiddelbart. 

3.4 Ta bort lyd ved forhåndsvarsling(Gjelder kun P117B med kabel) 

Lyden fra forhåndsvarslingen kan for noen være litt sterk. Denne lyden kan fjernes ved hjelp 

av følgende prosedyre: 

 Trykk 1 2 3 4 PROGRAM 1 ENTER 0 ENTER. 

Ønsker du lyden tilbake igjen er bare å slå den på slik: 

 Trykk 1 2 3 4 PROGRAM 1 ENTER 1 ENTER. 

3.5 Lysindikasjon ved alarm 

På undersiden av boksen er det lysindikatorer som kan brukes ved installasjon og test av 

utstyret. 
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 Rødt lys A: «fault» alarm er utløst. Avhengig av type sender(e) tilkoblet oppringeren. Kan 

være for eksempel lavt batteri hos senderen. Lyd: to-tone. 

 Rødt lys B: alarm/varsling fra bruker har blitt utløst. Lyd: melodi. 

 Grønt lys C: blinker når et radio signal mottas, noe som er nyttig ved testing av rekke-

vidde. Fast grønt lys når en alarm er mottatt, både «fault» og alarm/varsling på rødt lys A 

og B. 

 Kombinasjonen rødt lys A, grønt lys C og korte pipelyder indikerer radiofeil: ute av 

rekkevidde, senderen er slått av, radiostøy i området som overdøver senderens signaler. 

Etter nullstilling av en alarm vil røde lys slukke. Grønt lys vil og slukke men vil blinke når det 

mottas radiosignaler. Det trengs ingen nullstilling av alarm på oppringeren, dette skjer på 

senderne. 

4 Programmering 

En kan programmere hvilke telefonnumre oppringeren skal ringe til ved alarm og spille inn 

talemelding som skal avspilles ved oppringning. 

4.1 Registrere nye monitorer for Radio tilkobling 

Viser til bildet over med brytere og lys. Pass på at din P117C ligger samme vei som bildet. 

Trykk og hold den venstre bryteren samtidig som du sender radiosignal fra den monitoren 

som skal varsles. Det kommer en liten kvitteringstone og et blink i grønn lampe. 

Nå er din P117C klargjort for å viderevarsle alarm fra den nylig aktiverte monitoren. 

4.2 Koble fra Radio tilkoblede monitorer 

Viser til bildet over med brytere og lys. Pass på at din P117C ligger samme vei som bildet. 

Sett P117C i «OFF» modus jfr. Kapittel 3.1 punkt to. 

Trykk og hold begge knappene mens «Lys A» lyser og en tone avspilles. Hold helt til det 

kommer et blink i «Lys C» - Nå er alle Radio tilkoblede monitorer slettet. 
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4.3 Telefonnumre 

Det kan legges inn inntil 9 telefonnumre. En velger hvilket av disse numrene med å erstatte 

bokstaven «n» i listen nedenfor med et tall fra 1-9. 

Legge til telefonnummer(NB! Pass på at Oppringeren står i «OFF» modus). Trykk: 

1 2 3 4 PROGRAM 3 ENTER (n) ENTER (telefon-nummer) ENTER. 

 

Slette telefonnummer. Trykk: 

1 2 3 4 PROGRAM 3 ENTER (n) ENTER (telefon-nummer) ESC. 

4.4 Legge til talemelding 

Ønsker en at mottakeren («telefon oppringeren») gir meldinger fra flere enheter må de nye 

enhetene programmeres inn i mottakeren. 

 Trykk 1 2 3 4 «RECORD» 1 eller 2 og «ENTER» Les inn melding(En 10 sekunders 

melding vil bli lagret automatisk). 

Hvordan høre på den innleste meldingen: 

 Trykk 1 2 3 4 «PLAY» 1 «ENTER» for å høre melding 1(Gjelder for Radio inngang). 

 Trykk 1 2 3 4 «PLAY» 2 «ENTER» for å høre melding 2(Gjelder for TR2 inngang).  

4.5 SafeLink modus 

På steder der det er kritisk å ha kontroll på at telefon oppringer fungerer anbefales det å 

aktivere «SafeLink» modus. Dette vil forkorte batterilevetiden men sikrer at feil med utstyret 

eller radioforbindelsen oppdages raskt. Dersom sender og telefon oppringeren er montert på 

ett og samme sted trenger en vanligvis ikke å aktivere denne funksjonen. Dette vil øke 

batterilevetiden. Dersom en ønsker å aktivere «SafeLink» så ta kontakt med leverandøren. 

5 Vedlikehold 

Dersom behov for renhold skal en klut som er lett fuktet i mildt såpevann brukes til å tørke 

telefon oppringeren ren med. Se til at det ikke kommer vann direkte inn i enheten. Utenom 

dette er det ikke påkrevd noen form periodisk vedlikehold. 

 

Batteriene er oppladbare. Slike batterier vil ha en levetid på et visst antall opp- og utladninger, 

se kapittel 6.2. 

6 Teknisk informasjon 

6.1 Montering og plassering 

Telefon oppringeren plasseres i nærheten av telefon kontakten. Sjekk at der ikke er skjulte 

ledninger eller rør der du skal bore hull til skruene. Pass på at oppringeren plasseres slik at 

ikke små barn kan få tak i den. Vær oppmerksom på at alt utstyr som sender og mottar 

radiosignaler vil kunne påvirke eller bli påvirket av annet radio utstyr. Det er en fordel om en 

plasserer slikt utstyr med litt avstand fra hverandre for å unngå forstyrrelser. Det anbefales at 

en har noen titalls cm mellom slikt utstyr dersom dette er mulig. 

Etter å ha funnet passende plassering av sender og mottaker(telefon oppringer) anbefales det 

at det utføres en test hvor en sjekker at telefon oppringeren er i stand til å motta signal i fra 

senderen på alle steder hvor en skal ha denne. Løs ut alarm på sender og sjekk om denne 

alarmen mottas på det stedet som er lengst vekk og hvor telefon oppringeren vil befinne seg. 

Vær oppmerksom på at vegger, spesielt betongvegger med armering, vil bremse 

radiosignalene mer enn friluft eller lettvegger. 



  

Dokumentasjon – P117 telefon oppringer Side 7. 

6.2 Batteribackup 

Som sikkerhet ved strømbrudd leveres oppringeren med et ikke oppladbart batteri som vil 

holde den i drift en stund i hvilemodus. Batteritype: 9 V «blokkbatteri», type 6LR61 eller 

tilsvarende(For å ta funksjonen i bruk, må batteriluken åpnes, ta bort isolasjonen fra den ene 

batteripolen og koble til batterikontakten). 

6.2.1 Batteribytte 

Batteriet er ikke oppladbart. Det anbefales å bytte 1 gang per år. For å bytte; skru ut skrue 

som låser batteridekselet på baksiden av boksen, skyv batterideksel nedover. Ta ut batteriet og 

sett inn nytt tilsvarende. Monter bakdeksel. 

6.3 Resirkulering 

Se over at telefonoppringeren ser hel ut, eventuelt rengjør. Utfør en funksjonstest og vurder 

om det må byttes til nye batterier før produktet tas i bruk på nytt. 

6.4 Tekniske data 

Telefon oppringer  

Størrelse, b x h x d: 200 x 120 x 45 mm. 

Vekt: 432 g. 

Batteri: 1 stk. 9 V batteri av type 6LR61 eller tilsvarende. 

6.5 Sikkerhetsinstrukser og advarsler 

 Sjekk jevnlig om telefon oppringer må rengjøres og desinfiseres. 

 Test utstyret jevnlig. 

 Test at radiosignalene har god nok rekkevidde mellom sender og mottaker. 

 Som alt elektromedisinsk utstyr så er det et potensiale for interferens med annet utstyr. 

Plasser derfor ikke utstyr eller kabler nært annen følsom elektronikk eller utstyr som 

sender ut sterke radiosignaler, for eksempel radiosendere, mobiltelefoner eller 

strømledninger. 

 Utstyret skal bare brukes sammen med andre enheter som det er godkjent for å brukes 

sammen med. Brukes bare i samsvar med dokumentasjonen. 

 Dersom utstyret modifiseres må det sjekkes og testes etterpå for å ivareta sikkerheten. 

 Hjelpepersonell må vurdere risikoen ved produktet opp mot brukerens behov. Det må 

vurderes om produktet tilfredsstiller de krav til utstyret som trengs og om det eventuelt må 

suppleres med annet utstyr. 

 For enkelte pasienter kan det trengs utstyr i tillegg for beskyttelse av utstyret. 

 Noe av utstyret leveres med små skruer i plastposer. Se til at disse kan skade noen. 

 Utstyret er ment for innendørs bruk ved 10-30°C og luftfuktighet på maksimum 90% RH. 

6.6 CE-merking 

Utstyret er CE-merket i henhold til de påkrevde direktiver og Europeiske standarder. Det er 

samsvarserklært i henhold til blant annet 93/42/EEC og definert som et «Class I Medical 

device». Samsvarserklæringen er utferdiget på engelsk og forefinnes hos produsent og 

leverandør. 

 

 

 

 


