
Bellman Visit Systeminformation Armbandsmottagare

Bellman Visit 868  
Armbandsmottagare 
och Laddare
BE1560/BE1570

Inledning
Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon.
Bellman Visit 868-systemet består av ett antal radiosändare och 
radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och 
sänder en radiosignal till mottagarna. Mot tagarna tar emot denna signal 
och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration. 
Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas 
och på så sätt vet man anledningen till indikeringen. 
Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera 
systemet.
Se illustration av Bellman Visit 868-systemet på insidan av omslaget.

Att komma igång
Packa upp och prova apparaten
Normal placering av Laddaren är stående på ett plant underlag och 
Armbandsmottagaren skall normalt sitta runt handleden eller i Laddaren.

1. Drag bort den lilla pappersfliken som sticker ut från batteriluckan 
(9) och anslut batterieliminatorn till nätspänning samt till uttaget 
för batterieliminator rst (15). Den gröna lysdioden (10) skall 
tändas och lysa så länge som Laddaren har extern strömförsörjning.

2. Sätt Armbandsmottagaren i Laddaren för Armbandsmottagare. Den 
gröna lysdioden (12) skall tändas. Om batteriet är helt tomt startar 
Armbandsmottagaren men kan endast användas sittande i Laddaren 
tills den laddats i cirka två timmar.

3. Anslut en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) till uttaget n 
(14) och tryck på Laddarens Testknapp (11). Vibratorn skall vibrera 
så länge knappen trycks in. Notera att då Testknappen (11) trycks in 
drivs Laddaren endast med backupbatterierna.

4. För att testa radiomottagningen behövs en Bellman Visit 868-
sändare. Tryck in testknappen på Bellman Visit 868-sändaren. 
Bellman Visit 868 Armbandsmottagare kommer att avge ljussignal 
och vibration via den anslutna Sängvibratorn. Observera att 
Armbandsmottagaren i sig inte vibrerar när den sitter i Laddaren.

5. Bellman Visit 868 Armbandsmottagare används runt handleden 
precis som en armbandsklocka.

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare, BE1560 placeras i Bellman 
Visit Laddare för Armbandsmottagare, BE1570 både för att laddas och 
för att via Laddaren kunna ansluta en Bellman Sängvibrator, BE1270 
(tillbehör) som placeras under kudden för väckning. Laddningen styrs av 
Armbandsmottagaren och tar upp till 8 timmar. Under laddningen lyser 
lysdioden (12) på Laddaren för Armbandsmottagare grönt.

Teknisk information BE1560

Strömförsörjning
Nätdrift: 
Via Bellman Visit Laddare för 
Armbandsmottagare, BE1570. 
Batteridrift:
1 st 1,2 V VARTA V40H 
uppladdningsbart NiMh-batteri. 
Batteriluckan öppnas med ett mynt.
Drifttid: Cirka 30 timmar
Laddtid: Cirka 8 timmar.  Om batteriet 
är helt tomt kan du ändå använda 
Armbandsmottagaren genom att 
sätta den i Laddaren. För att använda 
Armbandsmottagaren löst igen bör den 
laddas i cirka två timmar. 
Strömförbrukning: 
Aktiv: Cirka 100 mA 
Vänteläge: Cirka 3 mA

Radiofunktion
Radiofrekvens: 868,3 MHz
Antal Radionycklar: 64 st 
Radionycklar som standard. Dessa 
kan ökas med specialprogramvara till 
256 Radionycklar i steg om 64 st per 
programvara. För vidare information 
kontakta närmaste leverantör. 
Räckvidd: Normalt är räckvidden 
mellan en sändare och Bellman Visit 
868 Armbandsmottagare cirka 100 
meter vid fri sikt. Räckvidden reduceras 
av väggar och större föremål som skär-
mar signalerna; framför allt tjocka väg-
gar av armerad betong påverkar räck- 
vidden kraftigt. Systemet kan även på- 
verkas av radiosändare såsom TV-
sändare, datorer, mobiltelefoner etc. 
Detta gör att en enhet kan fungera 
perfekt i en del av rummet men inte alls 
i en annan.

Aktivering
Radio:
Bellman Visit 868-systemet 
Utsignaler:
Vibratordrivning: Inbyggd

Övrigt
Endast för inomhusbruk 
Storlek B x H x D: 38 x 12 x 49 mm
Vikt: 
Med batteri: 27 g. Utan batteri: 25 g. 
Färg: Vit med svart överdel och grå 
Funktionsknapp. 
Tillbehör:
Bellman Visit Laddare för 
Armbandsmottagare, BE1570. 
Bellman Sängvibrator, BE1270, 
(ansluts till BE1570).
Bellman Armbandsverktyg, BE9140.
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För att ladda Armbandsmottagaren
1.  Vinkla Armbandsmottagaren lätt utåt så att de 2 små hålen i 
 Armbandsmottagarens kant pekar nedåt och för in Armbands- 
 mottagaren mot den rörliga nedre delen av Laddaren.
2. Tryck Armbandsmottagaren och den rörliga knappen nedåt.  
3. För in övre delen av Armbandsmottagaren mot bakkanten och  
 släpp upp försiktigt. Den gröna lysdioden (12) skall tändas. 

För att använda Armbandsmottagaren när den laddats klart 
4. Tryck Armbandsmottagaren och den rörliga knappen nedåt. 
5. Vinkla ut den övre delen av Armbandsmottagaren. 
6. Lyft ut Armbandsmottagaren ur Laddaren

Funktion

Allmänt

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare, BE1560, är en mottagare 
i Bellman Visit 868-systemet och Bellman Visit Laddare för Armbands-
mottagare, BE1570, är en laddare för att ladda Armbandsmottagarens 
interna batteri. Båda produkterna är till för inomhusbruk och Arm- 
bandsmottagaren påkallar uppmärksamheten med ljus och vibrationer. 
Laddaren för Armbandsmottagaren ska normalt alltid vara ansluten till 
nätdrift via batterieliminatorn och laddning av dess interna backup-
batterier sker då automatiskt. Detta ger en större trygghet eftersom 
backupbatterierna bevarar funktionaliteten även vid strömavbrott.

Om Armbandsmottagaren är kopplad till Laddaren för Armbands-
mottagare kan man ansluta en Bellman Sängvibrator BE1270 (tillbehör) 
och därigenom bli uppmärksammad på vad som händer samtidigt som 
Armbandsmottagaren laddas. Denna kombination ger en bättre funk-
tionalitet genom väcknings möjligheterna med Sängvibratorn då man 
sover. 

Aktivering sker via radiosignaler från någon av sändarna i Bellman Visit 
868-systemet.

Radionyckel

Vid leverans är alla Bellman Visit 868-enheter inställda på samma 
Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan 
man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system. 

Man ändrar Radionyckel på denna mottagare genom att hålla 
Funktionsknappen (1) intryckt i ungefär fem sekunder till 
dess att Lysdioderna j (3) och m (4) blinkar växelvis. Släpp 
Funktionsknappen (1) och tryck sedan in sändarens testknapp så 
att mottagarens lysdioder lysdioder l j m k (2-5) blinkar, 
vilket bekräftar Radionyckelbytet. Alla enheter i ett Bellman 
Visit 868-system måste ha samma Radionyckel för att fungera 
ihop. Se respektive enhets bruksanvisning.
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Teknisk information BE1570

Strömförsörjning
Nätdrift: 7,5 V DC / 1500 mA med 
batterieliminator BE9201 (Europa) och 
BE9202 (Storbritannien).  
Batteridrift: 4 st 1,2 V /600 mA NiMh 
TMK AAA60CT uppladdningsbara 
batterier. 
Laddning: Via batterieliminatorn, 
minst 24 timmar vid urladdade 
backupbatterier. Normalt ska BE1570 
vara konstant ansluten till nätdrift.
Strömförbrukning:
Aktiv: 650 mA 
Vänteläge: 70 mA

Radiofunktion
Ingen radiofunktion i BE1570,  
se BE1560

Aktivering
Via BE1560 
Utsignaler:
Vibratordrivning: 2.0 – 4.0 VDC

Övrigt
Endast för inomhusbruk 
Storlek B x H x D:  
95 x 100 x 117 mm 
Vikt:
Utan batteri: 135 g 
Med batteri: 185 g 
Färg: Vit 
Sladdlängd: 1,7m
Tillbehör:
Bellman Sängvibrator, BE1270. 
Bellman Extern Triggkabel, BE9086.

           Viktigt:  
Alla Bellman Visit 868-produkter i samma system 
måste vara inställda på samma Radionyckel för att 
fungera tillsammans.
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Indikeringar och Signaler

I Bellman Visit 868-systemet är det generellt sändarna som bestämmer hur mottagarna skall indikera.  
Se vidare beskrivning i respektive sändares bruksanvisning.

Systemindikeringar

Lysdioderna  l j m k (2 - 5), som indikerar vilken sändare som aktiverat Bellman Visit 868 
Armbandsmottagare, har normalt följande betydelse:

• Orange lysdiod  l (2) betyder Babyvakt

• Grön lysdiod  j (3) betyder Dörrsändare

• Gul lysdiod  m (4) betyder Telefonsändare

• Röd lysdiod  k (5) betyder Brandvarnare

Om grön  j (3) och gul  m (4)  lysdiod blinkar växelvis betyder det att Bellman Visit 868 Armbandsmottagare är i
ett läge för val av Radionyckel. Armbandsmottagaren väntar då på en radiosignal från den sändare i Bellman 
Visit 868-systemet som skall anpassa mottagaren till samma Radionyckel som sändaren är inställd på.

Vibration

Den inbyggda vibratorn i Armbandsmottagaren vibrerar olika beroende på vilken sändare som aktiverat 
Armbandsmottagaren. För mer information om vibrationsmönster, se vidare i bruksanvisningen till respektive 
Bellman Visit 868-sändare.

För att kunna använda Armbandsmottagaren även när man sover kan man ansluta en Bellman Sängvibrator, 
BE1270 (tillbehör) till Laddaren. Sängvibratorn placeras under huvudkudden och när Armbandsmottagaren 
sitter i Laddaren för att ladda under natten väcks man av sängvibratorn när Bellman Visit 868 
Armbandsmottagare aktiveras.

Obs! Då Armbandsmottagaren sitter i Laddaren för Armbandsmottagare vibrerar den inte. Vibration får man 
då man kopplar en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) till Laddaren. Övriga indikeringar visas som 
vanligt.

Till vibratorutgången kan man förutom Bellman Sängvibrator, BE1270 koppla andra produkter som t.ex. 
Bellman Väckarklocka, BE1341, Bellman Visit 868 Guard Receiver m.fl.

Strömförsörjning

Om lysdioden p (6) på Armbandsmottagaren blinkar kort gult, betyder det att batteriet är dåligt och måste 
laddas. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ VARTA V40H för Armbandsmottagaren.

Om lysdioden (12) på Laddaren för Armbandsmottagare lyser grönt, betyder det att Armbandsmottagaren är 
ansluten till Laddaren och att Armbandsmottagarens batteri laddas.

Om lysdioden (10) på Laddaren för Armbandsmottagare lyser grönt, betyder det att Laddaren är ansluten till 
batterieliminatorn och att Laddaren drivs på nätspänning.

Om lysdioden (10) på Laddaren för Armbandsmottagare blinkar grönt, betyder det att Laddaren drivs med 
backupbatterierna. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT till Laddaren för 
Armbandsmottagaren.

OBS! Bellman Visit 868 Armbandsmottagre och Bellman Visit Laddare för Armbandsmottagare  
KAN ENDAST ANVÄNDAS MED UPPLADDNINGSBARA NiMH-BATTERIER! 

Icke uppladdningsbara batterier som laddas kommer att börja läcka! Syran från batterierna kommer 
att skada elektroniken i Bellman Visit 868 Arm-bandsmottagare, BE1560 och Laddaren för 
Armbandsmottagare, BE1570. Skadorna som uppkommer täcks inte av någon form av garanti. 
Använd endast batterier av typerna Varta V40H till Armbandsmottagaren och TMK AAA60CT till 
Laddaren.
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Kortfattad felsökning

Symptom Åtgärd

Ingenting händer. • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att den 
gröna lysdioden (10) på Laddaren lyser.

• Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett 
uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är 
helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta 
den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör 
den laddas i cirka två timmar.

• Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt placerad i Laddaren 
för Armbandsmottagaren samt att lysdioden (12) lyser grönt.

Det går inte att ladda 
Armbandsmottagaren.

• Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att de gröna 
lysdioderna (10 och 12) på Laddaren lyser.

• Ladda eller byt batterierna på Laddaren för Armbandsmottagaren. 
Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ  
TMK AAA60CT.

Inget händer när batteri-
eliminatorn kopplas bort. 
Testknappen (11) fungerar  
heller inte.

• Ladda eller byt batterierna i Laddaren. Använd endast 
uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT.

Lysdioden p (6) på Armbands-
mottagaren blinkar gult!

• Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett 
uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet 
är helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att 
sätta den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen 
bör den laddas i cirka två timmar.

Sängvibratorn vibrerar inte när 
Armbandsmottagaren aktiveras.

• Kontrollera att sängvibratorn är riktigt ansluten till Laddaren för 
Armbandsmottagare.

• Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt isatt i Laddaren för 
Armbandsmottagare samt att lysdioden (12) lyser grönt.

Armbandsmottagaren aktiveras 
inte.

• Kontrollera batteriet i Sändarna.

• Kontrollera att Armbandsmottagaren inte är för långt bort från 
Sändarna genom att placera den närmare Sändarna.

• Kontrollera att Armbandsmottagaren är inställd på rätt Radionyckel. 
Se vidare under Funktion/Radionyckel.

Mottagarna i systemet ger signaler 
utan anledning.

• Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under 
Funktion/Radionyckel.
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Byte av armband

A

B

C

1. Funktionsknapp

2. Orange lysdiod l

3. Grön lysdiod j

4. Gul lysdiod m

5. Röd lysdiod k

6. Gul lysdiod för indikering av 

 dåligt batteri p

7. Batterilucka Armbandsmottagare

8. Armband

9. Batterilucka Laddare

10. Grön lysdiod för nätanslutning

11. Testknapp 

12. Grön lysdiod för laddning av 

 Armbandsmottagare

13. Laddutrymme för Armbandsmottagaren

14. Uttag för Sängvibrator n

15. Uttag för batterieliminator rst
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Appendix

Fördjupning

Inställningar

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på 
något finns beskrivningar nedan.

Radionyckel

För att kunna använda flera Bellman Visit 868-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man 
ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Bellman Visit 868-systemet 
inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på 
sändarna är ställda i läge OFF.

För att ändra Radionyckel på Bellman Visit 868 Armbandsmottagare behövs även en Bellman Visit 868-sändare. 
Gör så här för att byta Radionyckel: 

• Ställ in en valfri Bellman Visit 868-sändare på önskad Radionyckel genom att ändra dess Radionyckel-  
omkopplare till önskad Radionyckel. För vidare information se sändarens bruksanvisning. 

• Håll Funktionsknappen (1) på Bellman Visit 868 Armbandsmottagare intryckt till dess att den gröna  j (3)  
och den gula m (4) lysdioden blinkar växelvis. Släpp knappen och Bellman Visit 868 Armbandsmottagare är 
nu  i programmerings läge i cirka 30 sekunder.

• Tryck på Bellman Visit 868-sändarens testknapp.

• Lysdioderna l j m k (2, 3, 4 och 5) kommer nu att blinka fem gånger efter varandra i snabb följd för att 
indikera ett lyckat Radionyckelbyte. 

• Efter bytet av Radionyckel återgår Bellman Visit 868 Armbandsmottagare automatiskt till normalläge.

Signalmönster

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Bellman Visit 868-systemet indikerar en 
aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då 
sändaren aktiveras.

Observera att Armbandsmottagaren varken avger ljud eller blixt.

           Viktigt:  
Alla Bellman Visit 868-produkter i samma system 
måste vara inställda på samma Radionyckel för att 
fungera tillsammans.
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Signalmönster för Bellman Visit 868-systemet

Typ Lysdiodmönster Ljud Vibration Blixt

Grön 1 Grön lyser konstant 1 x Ding dong, Baston Enstaka Ja

Grön 2 Grön blinkar två gånger åt gången 2 x Ding dong, Baston Enstaka Ja

Grön 3 Grön blinkar tre gånger åt gången 1 x Ding dong, Diskantton Enstaka Ja

Grön 4 Grön blinkar konstant 2 x Ding dong, Diskantton Enstaka Ja

Gul 1 Gul lyser konstant 1 x Ring, Baston Kort Ja

Gul 2 Gul blinkar två gånger åt gången 2 x Ring Ring, Baston Kort Ja

Gul 3 Gul blinkar tre gånger åt gången 1 x Ring, Diskantton Kort Ja

Gul 4 Gul blinkar konstant 2 x Ring Ring, Diskantton Kort Ja

Orange 1 Orange lyser konstant Baby Hastig Ja

Orange 2 Orange blinkar två gånger åt gången Baby Hastig Ja

Orange 3 Orange blinkar tre gånger åt gången Baby Hastig Ja

Orange 4 Orange blinkar konstant Baby Hastig Ja

VMA Röd och Orange blinkar alternerande konstant VMA konstant Lång Ja

Brandlarm Röd blinkar konstant Brandlarm konstant Lång Ja

Brandlarm 
lågt batteri

Röd blinkar var femte sekund Nej Nej Nej

Brandlarm 
tomt batteri

Röd blinkar var femte sekund Brandlarm en kort En kort Ja

Observera att Armbandsmottagaren varken avger ljud eller blixt.

Avancerad programmering

Avancerad programmering ger extra möjligheter för dem som önskar specialanpassa sin Bellman Visit 868 
Armbandsmottagare.

Tanken är att man skall kunna välja ett helt unikt signalmönster som är knutet till en aktivering från en specifik 
ingång på en speciell Bellman Visit 868-sändare. Funktionen fungerar oberoende av Radionyckel-inställningar 
på de apparater som programmeras. Observera att funktionen, av säkerhetsskäl, inte fungerar med Bellman 
Visit 868 Brandvarnare, BE1480.

Med hjälp av Avancerad programmering av Bellman Visit 868 Armbands-mottagare, justerar man den så att 
dess Signalmönster helt motsvarar vad den skall användas till. Man kan med andra ord programmera ett helt 
eget signalmönster som t.ex. visar en orange fast lysande lysdiod och en konstant vibration.

För att kunna göra inställningen måste den Bellman Visit 868-sändare som Bellman Visit 868 Armbands-
mottagare skall anpassas till, finnas tillgänglig. Sändaren måste också vara kopplad så att den kan aktiveras på 
det sätt den är ämnad att användas.
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Gör så här:

1. Håll Funktionsknappen (1) på Bellman Visit 868 Armbandsmottagare intryckt till dess att den gröna 
j (3) och den gula  m (4) lysdioden blinkar växelvis. Bellman Visit 868 Armbandsmottagare är nu i 
programmeringsläge i cirka 30 sekunder.

2. Håll Funktionsknappen (1) intryckt samtidigt som den aktuella Bellman Visit 868-sändaren aktiveras på 
precis det sätt som den är ämnad att användas. Den gula lysdioden p (6) tänds. Observera att alla ingångar 
är individuella, så det fungerar inte att använda testknappen på en Bellman Visit 868 Telefonsändare vars 
telefoningång skall visa det aktuella mönstret. 

3. Stega mellan de olika lysdiodalternativen genom att trycka kort på Funktionsknappen (1). Välj aktuell 
indikering genom att hålla Funktionsknappen (1) intryckt till dess att Lysdioden p (6) slocknar och börjar 
lysa gult med ett fast sken igen. 

4. Stega mellan de olika vibrationsalternativen genom att trycka kort på Funktionsknappen (1). Välj aktuell 
indikering genom att hålla Funktionsknappen (1) intryckt till dess att Lysdioden p (6) slocknar och börjar 
lysa gult med ett fast sken igen.

5. Bellman Visit 868 Armbandsmottagare visar nu det inprogrammerade sättet att indikera. Avsluta visningen 
med en kort tryckning på Funktionsknappen (1).

6. Efter en kort stund återgår Bellman Visit 868 Armbandsmottagare automatiskt till normalläge.

Denna funktion är helt nödvändig i de fall man önskar att en sändare skall fungera på ett speciellt sätt mot en 
specifik mottagare. 

Återställning av Avancerad programmering

Om Bellman Visit 868 Armbandsmottagare behöver återställas efter att ha varit programmerad med Avancerad 
programmering görs detta enkelt.

1. Håll Funktionsknappen (1) på Bellman Visit 868 Armbandsmottagare intryckt till dess att den gröna 
j (3) och den gula m (4) lysdioden blinkar växelvis. Bellman Visit 868 Armbandsmottagare är nu i 
programmeringsläge i cirka 30 sekunder.

2. Tryck på Funktionsknappen (1) tre gånger i snabb följd.

3. Alla Lysdioder l j m k (2-5) lyser med fast sken i några sekunder.

4. Alla Avancerade programmeringar har nu raderats och Bellman Visit 868 Armbandsmottagare återgår 
automatiskt till normalläge.

Test

Det är enkelt att testa Bellman Visit 868 Armbandsmottagare, BE1560. Om Armbandsmottagaren inte 
fungerar enligt beskriv ningen nedan kan man kontrollera vidare under Appendix/Fördjupning/Felsökning/
Felsökningsguide.

Hur man testar

För att testa radiomottagningen på Bellman Visit 868 Armbands-mottagare, BE1560, krävs en sändare i 
Bellman Visit 868-systemet som  är inställd med samma Radionyckel som Armbandsmottagare. 

• Tryck på sändarens testknapp.

• Bellman Visit 868 Armbandsmottagare kommer att indikera genom att:

o Tända den av lysdioderna l j m k (2-5) som antingen sändaren är inställd på att indikera med eller 
som Bellman Visit 868 Armbandsmottagare har programmerats till med Avancerad Programmering.

o Vibrera som antingen sändaren är inställd på att indikera eller som Bellman Visit 868 Armbandsmottagare 
har programmerats till med Avancerad Programmering.



Bellman Visit Systeminformation Armbandsmottagare

Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation. 

Felsökningsguide

Symptom Åtgärd

Ingenting händer. • Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att den gröna 
lysdioden (10) på Laddaren lyser.

• Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett 
uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är 
helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i 
Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i 
cirka två timmar.

• Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt placerad i Laddaren för 
Armbandsmottagaren samt att lysdioden (12) lyser grönt.

Det går inte att ladda 
Armbandsmottagaren.

• Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att de gröna 
lysdioderna (10 och 12) på Laddaren lyser

• Ladda eller byt batterierna på Laddaren för Armbandsmottagaren. Använd 
endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT.

Inget händer när 
batterieliminatorn kopplas 
bort. Testknappen (11) 
fungerar heller inte.

• Ladda eller byt batterierna. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier 
av typ TMK AAA60CT.

Lysdioden p (6) på 
Armbandsmottagaren 
blinkar gult!

• Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett 
uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är 
helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i 
Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i 
cirka två timmar.

Sängvibratorn vibrerar inte 
när Armbandsmottagaren 
aktiveras.

• Kontrollera att sängvibratorn är riktigt ansluten till Laddaren för 
Armbandsmottagare.

• Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt isatt i Laddaren för 
Armbandsmottagare samt att lysdioden (12) lyser grönt.

Armbandsmottagaren 
tar inte emot signalerna 
från Bellman Visit 868 
Sändarna.

• Kontrollera batteriet i Sändarna.

• Kontrollera att Armbandsmottagaren inte är för långt bort genom att placera 
den närmare sändaren.

• Kontrollera att Bellman Visit 868 Armbandsmottagare är inställd på samma 
Radionyckel som övriga enheter i det aktuella Bellman Visit 868-systemet. Se 
vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.

Armbandsmottagaren 
signalerar fel hur man än 
ställer om sändaren.

• Radera avancerad programmering, se Appendix/Fördjupning/Återställning av 
Avancerad programmering.

Mottagaren signalerar 
utan att någon sändare 
aktiverats.

• Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Bellman Visit 868-
systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma 
Radionyckel.


