Összeszerelési útmutató a Bellman&Symfon
TB támogatott ébreszt órához
Bellman Ébreszt óra BE 1341

Els lépések:
Kicsomagolás, beállítás, ébresztés.
1. Csatlakoztassa a tápegységet az óra hátulján található (12) aljzathoz és dugja
be a földelt 220 V-os hálózatba. Legalább 24 órán át töltse az órát. Amikor a
készülék csatlakoztatva van a 220 v-os hálózatra a töltésjelz lámpa (1) zölden
világít.
2. Állítsa be az id t az óra hátulján található csavaró gomb (11) segítségével.
3. Helyezze az ébreszt beállító tárcsára (10) a beállítást megkönnyít piros szín
adaptert. A fali telefonaljzatba dugja bele a telefonelosztót, majd az egyik
aljzathoz csatlakoztassa a telefonját, a másik aljtathoz a telefonhosszabbító
kábellel az ébreszt órát (15).
4. Az ébresztés beállításához az ébreszt beállító gombbal (10) állítsa be a kívánt
id pontot, majd az ébreszt beállító tárcsát (5) állítsa 1 állásba (ilyenkor a
szundi gomb (4) világít). Az ébresztési id pontban az óra aktiválódik, fény-,
hang-, ill. csatlakoztatott vibrátor esetén (külön tartozék) rezg jelzéssel
ébreszt.
5. A szundi gomb (4) lenyomása után az ébresztés megismétl dik, hacsak nem az
ébreszt beállító tárcsát (5) 0 állásba nem állította. A szundi gomb (4) bármikor
történ lenyomásakor a számlap (3) rövid ideig világít.

Funkciók:
A BE1340 Bellman ébreszt órát csatlakoztathatja (13) a Bellman Visit 868 rendszer
vev jéhez az órával szállított Bellman közösít kábel segítségével. A csatlakoztatott
ébreszt óra a rendszer vev jével egyszerre jelez bármilyen jelzés (csengetés, telefon
stb.) esetén. Így telefonon keresztüli ébresztésre is van lehet ség.

Jelzések:
Fényjelzés: A Bellman ébreszt óra aktiválása esetén a keretbe beépített 4 villogó
éles fehér fénnyel villogni kezd. A fényjelzés az óra hátulján található kapcsolóval (9)
kiiktatható.
Hangjelzés: A Bellman ébreszt óra hangereje kb. 80 dB (1 m-es távolságban), 5001000 Hz frekvenciatartományban mely ébresztéskor ill. küls jelzéskor aktiválódik.
Kikapcsolható a hátoldalon található kapcsolóval (7).
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1. Töltésjelz LED
2. Ébreszt mutató
3. Világító számlap
4. Szundi gomb
5. Ébreszt beállító tárcsa
6. Csúszásmentes talp
7. Hangjelzés be/ki kapcsoló
8. Kapcsoló küls jelekhez
9. Fényjelzés be/ki kapcsoló
10. Ébresztés beállító gomb
11. Id beállító gomb
12. Küls áramforrás bemeneti aljzat
13. Közösít kábel aljzat
14. Programozás kapcsoló
15. Telefon aljzat
16. 2 db ágyvibrátor aljzat

2

