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7722P DECT-telefon
Hvad er det?

Hvordan virker telefonen?

7722P DECT telefonen er en speciel variant af 7722
telefonen med indbygget positionsmodtager. Dette
betyder, at positionen på det personale, som har
aktiveret et alarmkald, sendes med alarmen.

• 7722P DECT-telefonen er også kompatibel med
Microsoft ® LyncTM Server. 7722P DECT-telefonen
kan anvendes af personalet til at:

Hvem er produktet til?
Den intuitive og robuste 7722P model gør det muligt
for plejepersonalet at bevæge sig frit og samtidig være
tilgængelig hurtigt i kritiske situationer.
7722P DECT-telefonen er designet til de strenge krav
vedrørende hygiejne i sundhedssektoren – og tåler
derfor desinfektionsmidler.
DECT-telefonen er en funktionel telefon med farvedisplay
og en helt ny menustruktur, som gør telefonen let at
anvende og overskue. Den har udskifteligt batteri, og
kan softwareopdateres via luften.

• foretage alarm- og assistanceopkald.
• modtage kald og alarmer fra beboere.
• tilmelde kontaktpersoner og grupper i TeleVagtsystemet fra en forprogrammeret tast.
En alarm vil altid komme igennem, selvom 7722P DECTtelefonen er optaget af en samtale.
Alarmer modtages som klare tekstbeskeder, der gemmes
i telefonen, når plejeren accepterer alarmen.
Fra 772P DECT-telefonen kan en alarm enten accepteres,
afstilles eller afvises.
Hvis en alarm afvises, bliver den automatisk sendt videre
til en kollega.

Funktioner
• Tid og dato vist i display. Tid vises i standby tilstand i display
• 4-vejs navigationsknap der gør det nemt at betjene telefonens menu og se, læse og kvittere for tekstbeskeder
• Alarmknap direkte på telefon, kan bruges som overfaldsalarm eller direkte kald til telefonnummer, afhængig af

systemkonfiguration

• Lydløs funktion, hvor alarmer vises med blinkende display
• Indbygget vibrator og 12 forskellige ringetoner. Ringelyden er justerbar, hvilket gør telefonen mere personlig
• Opkaldslister med de sidste 40 Besvarede/Ubesvarede/Udgående kald

Fordele

Specifikationer

• Tydeligt farvedisplay med otte tekst linjer gør det

Teknisk information

let at læse tekstbeskeder.
• Softwareopgradering over luften, (SUOTA)

gør vedligeholdelse af telefonen let for IT
afdelingerne at administrere og opdatere.
• Batteri kan let udskiftes hvis telefon skal bruges

ved 24 timers drift.
• Mulighed for kablet hovedsæt tilslutning, samt

højtaler og håndfri funktion.
• Telefonens folietastatur tåler desinfektionsmidler*,

som øger hygiejnen og giver nem rengøring.
* Følgende desinfektionsmidler kan anvendes:
M-Alkohol (75% Methyleret Ethanol)
Peracetsyre Acid (Virkon)
Chlor forbindelse (1.000 ppm chlor)

Hvorfor Tunstall?
Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af
de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske
løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder
og lignende i hovedparten af kommunerne.
Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde
med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet.
Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner
været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde
med IT-afdelingerne.
Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end
nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens
IT-arkitektur.
For mere information:
www.tunstall.dk

Varenummer:
D3076
DECT-anlæg:
Håndsættet er kompatibel ved alle nye DECT-anlæg
(DECT server 2500/8000 og IP-DECT server 6500)
TeleVagt:
Positionering fungerer fra version 5.4.3 (marts 2015)
Dimensioner:
148 × 50,4 × 21,6 mm
Vægt:
115g inkl. batteri
Farve:
Hvid og turkisblå med grå knapper
Tale/Standby:
Op til 23/118 timer
Batteri:
Lithium-Ion batteri (batteri kan nemt udskiftes)
Batterilevetid:
Ved korrekt opladning ca. 300 opladninger

Standarder
Beskyttelse:
IP 64 (støvtæt og tæt overfor vandstænk)
EMC:
EN 301 489-1 og EN 301 489-6
Radio:
EN 301 406
Sikkerhed:
EN 60950-1
Test:
Vibrationstest: IEC 60068-2-6
Stødtest: IEC 60068-2-27
Faldtest: IEC 60068-2-31
Direktiver:
CE-mærket
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