Visit väckarklocka
BE1580/BE1380
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Egenskaper

4

 Extra hög 100+ dBsignal

Stigande multifrekvenssignal

 Fyra högintensiva blixtljus
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Effektiva även i dagsljus

 Kraftfull sängvibrator

Vibrerar och avger ett ljud

 Inbyggd nattlampa
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5

Leder dig tillbaka till sängen

 Batterireserv

1

Tar över vid strömavbrott

 Smart snoozefunktion

Minskar tidsintervallen

 Bellman Visit kompatibel

Fungerar som Visitmottagare
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm

Nu blir det lättare att komma upp.
Med Visit väckarklocka från Bellman & Symfon

Väckarklockan har en inbyggd nattlampa som

behöver du inte vara orolig för att du skall

med ett milt blått sken visar vägen tillbaka till

försova dig. Välj att vakna till högt ljud, intensivt

sängen och en smart snoozefunktion som steg-

blixtljus eller vibrationer under huvudkud-

vis minskar tidsintervallet från 9 till 2 minuter.

3

den. Perfekt för dig som sover tungt eller har
nedsatt hörsel.

Ljudsignalen sveper över frekvenserna så att
du som har svårt att höra till exempel höga

Väckarklockan är en del av Visits lösningar för

toner inte skall missa den. Väckarklockan har

smarta hem och kan också väcka dig om det

också en stor och tydlig LCD urtavla med jus-

Du kan också koppla in telefonen och förstärka

ringer på dörren eller i telefonen, när din bebis

terbar bakgrundsbelysning och separata vred

ringsignalen eller ansluta en trampmatta

behöver tillsyn eller om en brand skulle inträffa.

för att ställa tid och väckning.

som väcker dig när någon trampar på den.

Teknisk information
Mått och vikt

Urtavla
Typ: Twisted Nematic (TN) LCD

Höjd:

108 mm

		

Bredd:

121 mm



Djup:

92 mm

Justerbar bakgrundsbelysning i 5 steg
Aktiveras med snoozeknappen

Vikt:

390 g (inkl. batterier)

		

Bakgrundsbelysningens färg: vit

		

Bakgrundsbelysningens timeout: 8 s

Knappar och reglage
Tidsinställning

Snoozeknapp

Alarminställning

Visit lysdioder

121 mm

121 mm

108 mm

Alarm och snoozefunktion
		

Alarm timeout: 20 min

		

Minskade snoozeintervaller från 9 till 2 minuter
i steg om 2 minuter

		

Snooze timeout: 20 minuter

Alarmtid

92 mm

Alarm på/av

Anslutningar
		

Extern trigg för 3,5 mm stereokontakt

		

Telefon modular RJ-11 kontakt
Analogt telenät 26-120V RMS, 15-100 Hz

Signaler
		

		

		

Ljudsignal
100 dBA @10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Inbyggd multifrekvenssignal med en
huvudfrekvens på 950 Hz - 3000 Hz
Blixt
Fyra högintensiva, pulserande LED-blixtar
Varning! Blixtljus kan framkalla epileptiskt anfall
Sängvibrator
Vibratorstyrka: 2.0 - 4.0 V DC
Avger ett ljud

Högtalare 4x blixt Nattlampa
Blixt/ljud
på/av

Alarmindikator

Nattlampa
		

Inbyggd nattlampa som visar vägen tillbaka till
sängen med ett milt blått sken

		

Typ: Electro Luminescent (EL) ljus

		

Sätts på och stängs av med snoozeknappen

		

Timeout: 1 tim (15 min vid batterireserv)

Bakgrundsbelysning

Funktioner


Separata vrid- och tryckbara knappar för enkel
inställning av tid och väckning

		

Specifik knapp som växlar mellan 12 och 24 timmarsvisning

Tidsformat

Extern trigg

Telefon

Sängvibrator

Visit lysdioder
Lysdioderna visar i vanliga fall följande:

		

Specifik knapp som justerar urtavlans bakgrundsbelysning i fem steg

		

		

Specifik knapp som sätter på och stänger av
väckarklockans ljudsignal



		

Batteriövervakning som visar batteriets laddningsstatus

		

Gul lysdiod med en telefonsymbol
Visit telefonsändare har aktiverats



Batterireserv som strömförsörjer både alarm,
sängvibrator, nattlampa och blixtljus

		

Röd lysdiod med en eldsymbol
Visit Brandvarnare har aktiverats

Orange lysdiod med en nappsymbol
		 Visit Babymonitor har aktiverats
Grön lysdiodmed en dörrsymbol
		 Visit dörrsändare har aktiverats

Tillbehör

Frekvens och räckvidd

I paketet

		

Radiofrekvens:
868.3 MHz

		

BE1580 Visit väckarklocka

Följande tillbehör finns tillgängliga:

		

BE1272 sängvibrator med ljud

		

BE1271 sängvibrator utan ljud

Räckvidd:
Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden
reduceras av väggar, stora föremål och andra
radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

		

Batterieliminator 7.5 VDC, 1000 mA

		

BE9086 kabel för extern trigg

		

4 uppladdningsbara AAA NiMH batterier

		

BE9105 telefonkabel

		

Bruksanvisning

		

Telefonadapter med plugg
för respektive länder

		

Omgivning

Regulatoriska krav

		

För inomhusbruk.





Arbetstemperatur: 15°-35° C



Relativ luftfuktighet: 5% -95%
ej kondenserande

Uppfyller följande regulatoriska krav:
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne punktt
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