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Finn fram i brukerhåndboken
All In One kommer med tilbehør som krever forskjellige installasjoner. For å 
finne frem til riktig avsnitt i brukerhåndboken må du derfor ta alle produkter 
ut av forpakningen og sammenligne innholdet med beskrivelsene nedenfor.

All In One i grunnutførelse Gå til side 38

Pager med strømtilførsel Sender

Finn fram i brukerhåndboken.

All In One med modul for trådløs alarmenhet Gå til side 36

Pager med strømtilførsel Sender med strømtilførsel

All In One med GSM-modul Gå til side 33

Pager med strømtilførsel Sender med strømtilførsel Antenne
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Installere SIM-kort
Med en GSM-modul kan du ta imot alarm også på mobiltelefonen, noe som er 
praktisk når du befinner deg utenfor huset eller leiligheten. Til senderen trenger 
du et kort av typen Micro SIM (ikke kontantkort). SIM-kortet skal ha pinkode 
'0000' eller være uten pinkode, se operatørens anvisninger for endring av pinkode. 

Slik installerer du et SIM-kort

Merk: Senderen må ikke være koblet til strøm ved installasjon av SIM-kort.

1 Skru fast GSM-antennen og  trekk bort batterilappen på senderen.

2 Åpne lokket og ta ut batteriene. Sett SIM-kortet i holderen ved batterirom-
met som er merket med et -symbol. Symbolet viser kortets retning.

3 Sett batteriene på plass og steng lokket. Koble strømtilførselen til sen-
deren og sett kontakten i strømuttaket.

Når senderen er koblet til GSM-nettet, blinker statusindikatoren grønt hvert 
15 sekund. Hvis den ikke blinker grønt innen 2 min, se Feilsøking på s. 46. 

1 2 3

Hvis indikatoren Betyr det at

Blinker hvert tredje sekund •	 Senderen	er	koblet	til	GSM-nettet.

Lyser konstant •	 Senderen sender sms og ringer til assistent.

Blinker hvert sekund •	 Senderen	har	ikke	kontakt	med	GSM-nettet.

Er slukket •	 Senderen mangler GSM-modul/er ute av funksjon.

Indikator for GSM

Senderen har en indikator som viser aktuell GSM-status. Den er plassert innen-
for lokket og er merket med et -symbol (se oversikt til venstre). Her kan du 
f.eks. se om senderen er koblet til GSM-nettet og når den sender en melding.

Kapittel 1  Installere sender.Kapittel 1  Installere sender.

Oversikt over sender

Testknapp

Batterirom

Statusindikator

Avtakbart lokk

Sensor 1 Sensor 2

Strømtilførsel Sensor 3

GSM-antenne

Indikator for 
trådløs alarm

Port for SIM-kort

Indikator 
for GSM
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Koble sender til mobiltelefon
For å kunne motta alarm over GSM må du koble senderen til assistentens 
mobiltelefon. En sender kan håndtere opp til to assistenter. De tildeles 
profilene Assistent 1 og Assistent 2. 

Slik kobler du til en sender

1 Send en sms med Assistent 1's mobilnummer til senderens abonnement 
ifølge prinsippet nedenfor. Repeter fremgangsmåten for Assistent 2.  
Merk: Mellomrom foran og etter mobilnummeret.

2 For å teste tilkoblingen, trykk på senderens testknapp. Senderen sender da 
sms og ringer opp assistentene i den rekkefølgen som beskrives på neste 
side. Hvis ingen sms eller samtale går gjennom, se Feilsøking på s. 46.

 Repeter trinn 1-2 for å koble til en ny sender. Husk å sende sms med 
assistentenes mobilnummer til den nye senderens abonnement.

A1 A2

1 2 3

Kapittel 1  Installere sender.

Slik leser du av alarmen
1 For at du enkelt skal se hvilken sender som sender alarm, må du opprette 

en kontakt i mobiltelefonens adressebok for hver sender i systemet. 
Tips! Navngi senderen etter f.eks. personens navn eller romnummer.

2 Når en sensor aktiveres på en av senderne, får du en sms med følgende:

   Senderens navn (eller mobilnummer hvis kontakten ikke finnes i adresseboken)
   Aktivert sensor nr. 1-3

 I eksempelet nedenfor ser du at sensor 1 i Ebbas rom er aktivert.

Kapittel 1  Installere sender.

Slik fungerer det
1 Når en sensor aktiveres sender senderen en alarm via sms til Assistent 1. Som 

et sikkerhetstiltak ringer senderen også opp (kun toner høres hos mottakeren). 

2 Assistent 1 har 20 sek på seg til å svare på samtalen. For å forhindre 
forveksling med telefonsvarer må samtalen avsluttes innen 10 sek.

3 Hvis Assistent 1 ikke svarer eller ikke legger på i tide, sendes sms'en og 
samtalen videre til Assistent 2.

Q  W  E  R  T  Y  I  O  P  Å
A  S  D  F  H  J  K  L  Ö  Ä
     Z  X  C  V  B  N  M

ALERT 
0704313335 

A1

1 2

Assistent 2
ALERT 'MOBILNUMMER' A2

For eksempel:
ALERT 070123456789 A2

Assistent 1
ALERT 'MOBILNUMMER' A1

For eksempel:
ALERT 070123456789 A1

Ebba
Sensor 1
activated

Arne

Ola Ann

Ebba

Merk: Du bytter enkelt ut en assistent ved å sms'e det nye nummeret til 
senderen ifølge prinsippet ALERT 'NYTT MOBILNUMMER' A1. For å fjerne alle 
assistenters nummer, sms'e DELETE til senderen. Handlingen kan ikke angres.
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Koble til trådløs alarmenhet
En trådløs alarmenhet bæres ofte på håndleddet eller rundt halsen, men 
finnes også i form av trådløse dør- og bevegelsessensorer. For at den trådløse 
alarmenheten skal fungere med systemet, må du koble den til senderen.

Slik kobler du til en trådløs alarmenhet

1 Trekk bort batterilappen for å starte senderen. Koble til strømtilførselen 
og sett kontakten i strømuttaket.

2 Trykk og hold inne senderens testknapp. Slipp knappen når senderens 
statusindikator begynner å blinke blått.

3 Aktiver alarmenheten innen 10 sek for å parkoble enhetene. Senderens 
statusindikator viser at det er klart ved å blinke grønt tre ganger. 

Repeter trinn 2-3 for å koble til en ny alarmenhet. Du kan koble til maks. 4 stykker.

Hvis indikatoren Betyr det at

Lyser / blinker gult •	 Senderen tar imot alarmsignal / kontrollerer status.

Lyser oransje •	 Senderen	er	klar	til	å	parkobles	med	alarmenheten.

Er slukket •	 Senderen mangler modul for trådløs alarmenhet.
•	 Modulen er ute av funksjon.

Indikator for trådløs alarmenhet

Senderen har en indikator som viser alarmenhetens status. Den er plassert 
innenfor lokket og er merket med et -symbol (se Oversikt på s. 32). Her kan 
du f.eks. se om alarmenheten er tilkoblet, og når senderen mottar en alarm.

1 2 3

Kapittel 1  Installere sender.

Slette trådløse alarmenheter
1 Trykk og hold inne senderens testknapp for å slette tilkoblede alarmenheter. 

Slipp knappen når senderens statusindikator begynner å blinke blått.

2 Trykk tre ganger i rask rekkefølge på senderens testknapp.

3 Senderens statusindikator viser at alle tilkoblede alarmenheter har blitt 
slettet ved å blinke grønt to ganger.

Merk: Handlingen sletter tilkoblingene permanent og kan ikke angres.

3

1

x3

x2

2

Kapittel 1  Installere sender.
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Viktig! Kan ikke monteres 
nærmere enn 1,5 m fra pasienten

Ф5,5mm

Montere sender
Merk: Sender med modul for GSM eller trådløs alarmenhet krever en viss 
forhåndsinstallasjon før montering. 

 For installasjon av sender med modul for GSM, les først sidene 33-35.
 For installasjon av sender med modul for trådløs alarmenhet, les først side 37.

Slik monterer du en sender

1 Trekk bort batterilappen for å starte senderen.

2 Marker borehull ved hjelp av den vedlagte boremalen og bor hull for 
medfølgende skrue og plugg. 

3 La det være 2 mm avstand mellom skruehode og vegg når du strammer til 
skruene. Heng senderen opp på veggen og kontroller at den sitter trygt på plass.

Repeter trinn 1- 3 for å montere en ny sender.

1 2 3

1 2 3

Kapittel 1  Installere sender.

Rød lysdiode er for 
trådløs alarmenhet 

og testknapp.

Koble sensorer til sendere
Du kan koble til opp til 3 forskjellige kablede sensorer til en sender, f.eks. 
epilepsialarm, inkontinensalarm og dørsensorer. 

Slik kobler du til en sensor

1 Koble til sensoren på undersiden av senderen ifølge figuren nedenfor. Velg 
inngangen for SENSOR 1 eller SENSOR 2 hvis den har en RJ11-kontakt, og 
inngangen for SENSOR 3 hvis den har en 3,5 mm mono plugg. Kontroller 
at kontakten sitter sikkert på plass og at kabelen sitter godt fast.

2 Kontroller at tilkoblingen fungerer ved å aktivere sensoren. Status-
indikatoren på senderen blinker da gult for å vise at en alarm sendes.

Repeter trinn 1-2 for å koble til en ny sensor.

Merk: Hver sensor tildeles en egen lysdiode på pageren ifølge: 

 SENSOR 1 - Oransje lysdiode
 SENSOR 2 - Grønn lysdiode
 SENSOR 3 - Gul lysdiode
 Rød lysdiode er reservert for trådløs alarmenhet og testknapp.

Hvis du har installert FLERE sendere, signaliserer pageren annerledes, se s 43.

Tips! Detaljert informasjon om hvordan du installerer og bruker de 
forskjellige sensorene, finner du i den respektive sensors brukerhåndbok.

Hvis indikatoren Betyr det at

Blinker grønt •	 Systemet	fungerer	som	det	skal.
Blinker gult •	 Senderen aktiveres av en sensor og sender alarm.
Blinker rødt •	 Senderen	har	lavt	batteri,	lad	opp	eller	skift	batterier,	se	s.	44.
Blinker lilla •	 Batteriene	er	montert	feil/av	feil	type,	se	Skifte batteri på s. 44.

Blinker hvitt •	 GSM-modulen	søker	etter	nett	eller	er	ute	av	funksjon,	 
se Feilsøking på s. 46.

Blinker blått •	 Klar	til	å	koble	trådløse	alarmenheten	/	feil	alarm	enhet,	 
se Feilsøking på s. 46.

Senderens statusindikator

Senderen har en indikator på forsiden som viser aktuell status (se Oversikt på s. 
32). Her kan du se når senderen sender en alarm eller om det har oppstått en feil.

Tips! Hvis det oppstår en feil, løft lokket og se øvrige indikatorer for mer info.
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”klikk”

1

2

Senderfeil

Manglende 
dekning Lyd avstengt

Lyd på/av

Lavt batteri 
i pageren
OK-knapp

Ladeindikator

Knapp for test
av sengevibrator

Strøm-
indikator

Uttak for
sengevibrator

Sengevibrator
(tilbehør)

Utbyttbar 
etikett

På/AvSensor 1
Sender 1

Sensor 2
Sender 2

Sensor 3
Sender 3

Trådløs alarm og testknapp
Sender 4

Kapittel 2  Installere pager.

Oversikt over pager og lader Installere pager
1 Trekk bort batterilappen på pageren og laderen for å starte enhetene.

2 Sett laderens kontakt inn i strømuttaket. Laderens  -indikator tennes 
for å vise at den er koblet til strømtilførselen. Sett pageren i laderen og 
kontroller at den knepper fast. Laderens -indikator blinker/tennes for 
å vise at pageren lades.

Merk: Før du bruker pageren første gang, må den lades i 6 timer.
Når pageren er fulladet slukker laderens  -indikator.

Kapittel 2  Installere pager.

Slik bruker du pageren

Når en sensor aktiveres gir pageren alarm med lyd og vibrasjon. Pagerens 
diodefarger og blinkemønster viser hvilken sender eller sensor som er aktivert.

Hvis du ønsker det Gjør følgende

Slå av pagerens alarm •	 Trykk	på	pagerens	OK-knapp.

Slå på/av lyden •	 Skyv pagerens Lydregulering opp/ned.

Slå på/av pageren •	 Skyv pagerens På/Av-bryter mot høyre/venstre.

NO



4342

Koble sender til pager
1 For å koble til en sender, trykk og hold inne pagerens OK-knapp. Slipp 

knappen når de to midterste lysdiodene begynner å blinke.

2 Trykk på senderens testknapp innen 10 sek for å parkoble.

3 En lysdiode på pageren tennes for å vise at senderen er tilkoblet ifølge:

 Oransje lysdiode - Sender 1  Gul lysdiode - Sender 3
 Grønn lysdiode - Sender 2  Rød lysdiode - Sender 4

1 2 3 4

1 2 3

Repeter trinn 1- 3 for å koble til en ny sender. Du kan koble til opp til 4 stykker.

Slette tilkoblede sendere
1 Trykk og hold inne pagerens OK-knapp inntil de to midterste lysdiodene 

begynner å blinke. Trykk deretter tre ganger på knappen i rask rekkefølge.

2 Alle lysdioder blinker 2 ganger for å vise at de tilkoblede senderne er 
slettet. Handlingen sletter alle tilkoblinger permanent og kan ikke angres.

Kapittel 2  Installere pager.

Aktivert sender Aktivert sensor Farge og blinkemønster

Sender 1 Sensor 1 Oransje

Sender 1 Sensor 2 Grønn

Sender 1 Sensor 3 Gul

Sender 1 Trådløs alarmenhet Rød

Sender 1 Testknapp Rød

Aktivert sender Aktivert sensor Farge og blinkemønster

Sender 1 Sensor 1 Oransje

Sender 1 Sensor 2 Oransje

Sender 1 Sensor 3 Oransje

Sender 1 Trådløs alarmenhet Oransje

Sender 1 Testknapp Oransje

Sender 2 Sensor 1 Grønn

Sender 2 Sensor 2 Grønn

Sender 2 Sensor 3 Grønn

Sender 2 Trådløs alarmenhet Grønn

Sender 2 Testknapp Grønn

Sender 3 Sensor 1 Gul

Sender 3 Sensor 2 Gul

Sender 3 Sensor 3 Gul

Sender 3 Trådløs alarmenhet Gul

Sender 3 Testknapp Gul

Sender 4 Sensor 1 Rød

Sender 4 Sensor 2 Rød

Sender 4 Sensor 3 Rød

Sender 4 Trådløs alarmenhet Rød

Sender 4 Testknapp Rød

Pagerens signalmønster
Pageren viser hvilken sensor og sender som er aktivert ved å benytte ulike 
diodefarger og blinkemønstre.

Merk: Pagerens diodefarger og blinkemønstre er forskjellige avhengig av 
om du har ÉN eller FLERE sendere koblet til systemet.

System med ÉN sender - Hver sensor har egen diodefarge

System med - Hver sender har en egen diodefarge  
FLERE sendere - Sensorene skilles fra hverandre med blinkemønster

Kapittel 2  Installere pager.

1 2
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Skifte batteri
For at systemet skal fungere pålitelig er det viktig at du regelmessig 
kontrollerer batterienes tilstand. Merk deg også at oppladbare NiMH-
batterier må skiftes ut cirka hvert andre år. Når du skifter batterier skal du 
alltid sørge for at batteriene er utenfor rekkevidde for barn. Husk å levere 
brukte batterier til en returbeholder eller godkjent gjenvinningsmottak.

Slik skifter du batterier i senderen

Åpne lokket på senderen. Ta ut de gamle batteriene 
og sett inn nye. Du finner monteringsanvisning over 
batterirommet.

Viktig! Hvis senderen er batteridrevet, skal du kun 
bruke alkaliske AAA-batterier. Hvis du har strøm-

tilførsel, skal du kun bruke oppladbare NiMH AAA-
batterier. Bland aldri NiHM-batterier med alkaliske fordi 
laderen og batteri da kan bli overopphetet.

Slik skifter du batterier i pageren

Åpne batteridekselet på baksiden av pageren. Ta ut 
det gamle batteriet og sett inn et nytt, se monterings-
anvisning i batterirommet.

Viktig! Bruk kun oppladbare NiMH AAA-
batterier i pageren.

Slik skifter du batterier i pagerladeren

Åpne batteridekselet på undersiden av pagerladeren. 
Ta ut de gamle batteriene og sett inn nye. Du finner 
monteringsanvisning i batterirommet.

Viktig! Bruk kun oppladbare NiMH AAA-
batterier i pagerladeren.

Kapittel 3  Vedlikehold. Kapittel 3  Vedlikehold.

Systemtest
Det er viktig at du tester systemets funksjon minst en gang i uken. Du bør da 
gjennomføre en fullstendig systemtest der alle aktuelle sensorer aktiveres 
og der alle sendernes alarmfunksjoner testes.

Viktig! 

 Tettere testintervall kan være påkrevd hvis sensorens brukerhåndbok 
anbefaler det. 

 Tettere testintervall kan være påkrevd ved spesielle forhold i pleie-
situasjonen, hvis systemet er endret eller om noen av enhetene har falt 
i gulvet.

Håndtering og rengjøring

Advarsel! Hvis du ikke følger anvisningene for håndtering og 
rengjøring, kan produktene bli skadd og garantien bli ugyldig.

Bruk av kontakter og uttak

Tvinge aldri en kontakt inn i et uttak. Kontroller at uttaket ikke er blokkert 
på noen måte. Hvis kontakten er vanskelig å sette inn uten å bruke krefter, 
passer den sannsynligvis ikke i uttaket. Kontroller at kontakten passer i 
uttaket og at kontakten settes i riktig vei.

Bruke produktene

Produktene må ikke brukes eller oppbevares i nærheten av varmekilder, og 
skal kun brukes i tørre omgivelser der temperaturen ligger mellom 15 - 35 °C. 
Pageren må ikke brukes i bad eller dusj. Dersom pager eller senderen blir 
våt, eller er utsatt for fuktighet, bør det ikke lenger betraktes som pålitelige 
og bør skiftes ut. Hvis du ikke skal bruke produktene i en lengre periode, 
bør batteriene tas ut.

Rengjøring

Før du rengjør produktet må du koble fra eventuell strømtilførsel. Bruk 
deretter en myk og lofri klut. Sørg for at det ikke kommer fuktighet inn i åp-
ningene. Ikke bruk vinduspussemidler, rengjøringsmidler, spray, løsemidler, 
alkohol, ammoniakk eller produkter som inneholder slipemidler.

Garanti og service

Hvis produktet ditt ser ut til å være skadd eller ikke fungerer, følg rådene i 
denne brukerhåndboken. Hvis produktet fremdeles ikke fungerer slik det 
skal, kontakt din forhandler for informasjon om garanti og service.

Annen viktig informasjon

Informasjon om hvordan du kasserer produktene og annen viktig informa-
sjon om bestemmelser og sikkerhet finner du i avsnittet Viktig informasjon 
på s. 54-55.

© og TM 2015 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdes. Bellman og 
Bellman & Symfon er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB.
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Hvis Gjør følgende

Senderens status- 
indikator blinker 
rødt

•	 Senderen	har	lavt	batteri.	Åpne dekselet og 
skift batterier eller lad batteriene hvis du har 
strømtilførsel. 
Viktig

Hvis senderen er batteridrevet, skal du 
kun bruke alkaliske AAA-batterier.

Hvis den har strømtilførsel, skal du kun bruke 
oppladbare NiMH AAA-batterier. Bland aldri 
NiHM-batterier med alkaliske fordi laderen da 
kan bli overopphetet. 

Senderens status- 
indikator blinker  
lilla

•	 Batteriene	i	senderen	er	av	feil	type	eller	
feilmontert. Se punktet ovenfor for korrekt 
konfigurasjon og montering av batterier.

Senderens status- 
indikator blinker 
hvitt

•	 GSM-modulen indikerer en feil. Åpne dekselet 
og kontroller GSM-indikatoren ovenfor  

-symbolet (se Oversikt over sender på s. 32).
•	 Hvis lampen blinker hvert sekund finner ikke 

enheten et GSM-nett. Forsikre deg om at det 
finnes GSM-dekning i ditt område, og sørg for 
at SIM-kortet er korrekt montert, se avsnittet 
Installere SIM-kort på s. 33. 

    Når senderen finner GSM-nettet, går GSM-
indikatoren over til å blinke hvert tredje 
sekund.

•	 Hvis problemet fortsetter, kontakt din operatør.
•	 Hvis indikatoren er slukket, mangler enheten 

GSM-modul eller modulen er ute av funksjon. 
Kontakt din forhandler for service.

Senderens status- 
indikator blinker 
blått

•	 Senderen er klar til å koble til den trådløse 
alarmenheten.

•	 Hvis	problemet	fortsetter,	kontakt	din	
forhandler for service.

Kapittel 4  Feilsøking og annen informasjon.

Feilsøking
De fleste problemene med systemet kan du løse raskt ved å følge anvisningene 
nedenfor. Flere tips og feilsøkingsinformasjon finnes på vår hjemmeside.

Sender

Kapittel 4  Feilsøking og annen informasjon.

Hvis Gjør følgende

Det er ikke mulig å lade 
pageren

•	 Kontroller	at	pageren	er	korrekt	plas-
sert i laderen. Lysdioden ved laderens 

-symbol blinker/tennes for å vise at 
pageren lades.

•	 Kontroller	at	laderens	strømtilførsel	er	
korrekt tilkoblet. Laderens -symbol ly-
ser med fast lys når laderen er koblet til 
strømtilførselen. Når symbolet blinker, 
benyttes batterireserven.

Reservebatteriet i laderen 
fungerer ikke og laderens 

-symbol er slukket

•	 Kontroller	at	batteriene	er	korrekt	mon-
tert og oppladet. Lad opp eller skift 
batterier, se Skifte batteri på s. 44.

Pagerlader

Hvis Gjør følgende

Pagerens -symbol 
lyser samtidig som 
pageren vibrerer og 
piper

•	 Pageren	har	mistet	radiokontakten	med	
en sender. Hvis du har flere enn én sender, 
indikerer lysdiodens posisjon hvilken 
sender det gjelder. Flytt deg til innenfor 
rekkevidde for senderen.

Pagerens -symbol lyser 
samtidig som pageren 
vibrerer og piper

•	 En	sender	i	systemet	indikerer	en	feil.	
Hvis du har flere enn én sender, indikerer 
lysdiodens posisjon hvilken sender det 
gjelder. Se Feilsøking sender på s. 46.

Pagerens -symbol 
lyser hvitt samtidig som 
pageren vibrerer og piper

•	 Pageren	har	mindre	enn	to	timers	batteritid	
igjen. Lad batteriene ved å plassere 
pageren i laderen. Pageren er fulladet i 
løpet av  
6 timer.

Pagerens -symbol 
lyser rødt samtidig som 
pageren vibrerer og piper

•	 Batteriet	i	pageren	er	av	feil	type,	feilmon-
tert eller oppbrukt. Kontroller monteringen 
og skift batteri, se Skifte batteri på s. 44.

Pageren gir ikke fra  
seg noen lyd når  

-symbolet lyser

•	 Pagerens	lyd	er	slått	av.	Skyv	lydregulerin-
gen oppover for å gjenopprette lyden. Den 
sitter på høyre side av pageren (se oversikt).

Pager
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Teknisk informasjon 

All In One Sender

Mål og vekt h 140 mm x b 105 mm x d 30 mm, 210 g inkl. batterier

Nettdrift Inngangsverdi: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
 Utgangsverdi: 7,5 V  1000 mA
 Bruk kun medfolgende nettadapter,  

SIL SSA-10W-12 EU 075100
Batteridrift Med nettdrift: 4 x 1.2V AAA oppladbare NiMH-

batterier. Bruk kun de medfølgende oppladbare 
batterier, Shenzen High Power Technology Co. Ltd.

 HFR AAA900 900 mAh eller 1000 mAh Varta 5703.
 Uten nettdrift: 4 x 1,5 V AAA alkaliske batterier

Driftstid 365 dager uten modul for GSM eller trådløs alarmenhet
 4 timers reservedrift med modul for GSM eller trådløs 

alarmenhet

Strømforbruk 0,3 mA i basisversjon

Tilkoblinger 1 x 7,5V strømtilkobling
 2 x RJ-11-innganger
 1 x 3,5 mm stereoplugg
 1 x SMA-kontakt for GSM-antenne

Aktivering  Via testknapp
 Via sensorer som er koblet til de tre sensorinngangene
 Via trådløs alarmenhet (modul BE9230 kreves)

Radiofrekvens 869,2375 MHz

Rekkevidde Ca. 500 meter ved fri sikt. Rekkevidden reduseres av veg-
ger og større gjenstander som skjermer for signalene. 
Spesielt tykke vegger av armert betong påvirker 
rekkevidden kraftig. Rekkevidden kan også påvirkes 
av radiosendere eller utstyr som f.eks. TV, datamaskin, 
mobiltelefon eller nettbrett.

Omgivelser Kun for innendørs bruk
 Arbeidstemperatur: 15 - 35 °C
 Relativ luftfuktighet: 5 til 95 %, ikke-kondenserend
 Kan ikke monteres nærmere enn 1,5 m fra pasienten

Regulatoriske krav Tilfredsstiller WEEE, CE, RoHS og R&TTE

Tilbehør BE9220 Modul for GSM
 BE9230 Modul for trådløse alarmenheter

All In One Pager 

Mål og vekt h 91 mm x b 55 mm x d 23 mm, 60 g inkl. batteri
Batteridrift 1 x 1.2V AAA oppladbare NiMH-batteri. Bruk bare den 

medfølgende oppladbare batteriet, Shenzen High 
Power Technology Co. Ltd, HFR AAA900 900 mAh.

Driftstid 24 h

Ladetid Opp til 6 h

Strømforbruk 20 mA

Aktivering  Via Ok-knappen

Radiofrekvens 869,2375 MHz

Rekkevidde Ca. 500 meter ved fri sikt. Rekkevidden reduseres av 
vegger og større gjenstander, og kan også påvirkes 
av radiosendere eller utstyr som f.eks. TV, datamaskin 
eller mobiltelefon.

Omgivelser Kun for innendørs bruk. Arbeidstemperatur: 15 - 35 °C
 Relativ luftfuktighet: 5 til 95 %, ikke-kondenserende

Regulatoriske krav Tilfredsstiller WEEE, CE, RoHS og R&TTE

All In One Pagerlader 

Mål og vekt  h 110 mm x b 93 mm x d 110 mm, 195 g inkl. batterier

Nettdrift Inngangsverdi: 100-240V~ 50/60Hz 0,5A, utgangsverdi: 
7,5V 1600mA. Bruk kun medfolgende nettadapter, 
Helms-Man SFP0751600P.

Batteridrift 4 x 1,2V AAA oppladbare NiMH-batterier. Bruk bare de 
medfølgende oppladbare batterier, GP 80AAAHC 800 
mAh.

Strømforbruk 200 mA

Tilkoblinger 7,5V strømtilkobling
 3,5 mm stereoplugg for sengevibrator

Aktivering  Testknapp som aktiverer tilkoblet sengevibrator

Omgivelser Kun for innendørs bruk. Arbeidstemperatur: 15 - 35 °C
 Relativ luftfuktighet: 5 til 95 %, ikke-kondenserende

Regulatoriske krav Tilfredsstiller WEEE, CE, RoHS og R&TTE

Tilbehør BE1270 Sengevibrator

Kapittel 4  Feilsøking og annen informasjon. Kapittel 4  Feilsøking og annen informasjon.
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Advarsel! Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type.  
Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.
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Tilpasse etikett i pageren
Med en tilpasset etikett blir det lettere å identifisere alarmen på din pager. 
Avhengig av konfigurasjon kan du f.eks. skrive navnene på personene eller 
de sensorene du har koblet til. En ekstra etikett medfølger i pakken.

Slik skifter du etikett i pageren

1 Fjern det gjennomsiktige plastlokket som beskytter panelet med fargede 
lysdioder. Vær nøye med at plasten ikke ripes opp.

2 Skift ut etiketten med en tilpasset etikett.

3 Knepp fast plastlokket.

Tips! Hvis du trenger etiketter, finner du en redigerbar PDF-versjon på vår 
hjemmeside som du kan skrive ut selv.

”klikk”

1 2

3
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Viktig informasjon
Dette avsnitt inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering, gjen-
vinning og garanti.  

Les bruksanvisningen og  sikkerhetsinformasjonen før All In One 
tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.

Advarsel

•	 Hvis	 ikke	 sikkerhetsanvisningene	 følges	kan	det	 innebære	mulig	
risiko for brann, elektriske støt eller andre skader på produktet. 

•	 Beskytt	ledningen	strømtilførsel	mot	tråkk	eller	klemming.

•	 Bruk	kun	tilbehør	som	er	spesifisert	av	produsenten.

•	 Strømtilførsel	må	kobles	fra	strømnettet	ved	tordenvær,	eller	når	det	ikke	
skal brukes i en lengre periode.

•	 Ikke	bruk	eller	plasser	produktet	ved	varmekilder	eller	åpen	ild.

•	 Test	alltid	utstyret	hvis	det	har	falt	i	gulvet,	eller	på	annen	måte	vært	utsatt	
for mulig skade.

•	 Hvis	man	slår	av	lydvolumet	eller	strømbryteren	på	pager,	så	kan	dette	
medføre at varsling ikke registreres.

•	 Ved	bruk	av	produktet	må	man	være	klar	over	at	batterier	kan	bli	utladet,	
at strømforsyning blir frakoblet   eller det ikke er mobildekning så kan 
dette medføre at varsling ikke fungerer.

•	 Overlat	alt	servicearbeid	til	kvalifisert	servicepersonale.	Service	er	påkrevd	
når enheten har blitt skadd på en eller annen måte.

•	 Denne	enheten	har	ingen	strømbryter.	For	å	bryte	strømmen	til	apparatet	
må du trekke ut kontakten. Sørg for at kontakten alltid er lett å komme til.

•	 Ikke	utfør	noen	reparasjoner	på	egenhånd,	eller	forsøke	å	demontere	pro-
duktet. Det innebærer risiko for elektrisk støt, og garantien vil bli ugyldig. 
Produktet inneholder ingen deler som brukeren selv kan reparere.

•	 Produktet	er	beregnet	for	viderevarsling	av	alarm,	men	må	ikke	anvendes	
som eneste sikkerhet hvis det er fare for liv og helse. Personlig tilsyn av 
pasient/bruker er da nødvendig.

•	 Produktet	er	beregnet	for	innendørs	bruk	og	må	ikke	utsettes	for	fukt	
eller væske .

•				Beskytt	produktet	ved	lagring	og	transport.	
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Modell, typebetegnelse og klassifisering

Information finns på baksiden av All In One sender, pager og lader.

Gjenvinning av kassert produkter

Symbolet betyr at produktet ifølge lokale lover og forskrifter ikke 
skal kastes sammen med husholdningsavfall. Når produktet kasseres, 
må det bringes til en gjenvinningsstasjon som er godkjent av lokale 

myndigheter. Noen gjenvinningsstasjoner tar imot kasserte produkter uten 
betaling. Ved å sørge for at kasserte produkter leveres til gjenvinning, bidrar 
du til å spare naturressurser og beskytte helse og miljø.

Gjenvinning av brukte batterier

Symbolet betyr at produktet inneholder batterier som ifølge lokale lover 
og forskrifter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Lever 
brukte batterier til en returbeholder eller godkjent gjenvinningsmottak.

EU-Samsvarserklæring

Herved bekrefter, Bellman & Symfon Europe AB, at 
dette produktet er i overensstemmelse med krav til 

egenskaper og andre relevante bestemmelser som fremgår av direktiven  
R&TTE 1999/5/EC, LVD 2006/95/EC, MDD 93/42/EEC og EMC 2004/108/EC.  
For kopi av samsvarserklæringen kontakt Bellman & Symfon Europé AB, Södra 
Långebergsgatan 30, 421 32 Västra Frölunda, Sweden.

Kapittel 4  Feilsøking og annen informasjon. Kapittel 4  Feilsøking og annen informasjon.
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Technical information 

BE2310 Transmitter

Mains electricity Input: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0.3A
 Output: 7.5 V  1000 mA
 Use the supplied adaptor model SSA-10W-12 EU 075100 by SIL

Battery power With mains electricity:  
4 x 1.2 VAAA rechargeable NiMH batteries. 

 Use the supplied rechargeable batteries model HFR-
AAA900 900 mAh by Shenzhen Highpower Technology 
Co., Ltd. or model 5703 1000 mAh by Varta.

 Without mains electricity: 4 x 1.5V AAA alkaline batteries

Receiver category  Wireless alarm receiver module (BE9230 accessory)
 is a category 2 receiver

BE2340 Pager 

Battery power 1 x 1.2 V AAA rechargeable NiMH battery. 
 Use the supplied rechargeable battery model  

HFR-AAA900 900 mAh by Shenzhen Highpower  
Technology Co., Ltd.

Receiver category  Pager is a category 2 receiver

BE1250 Pager charger

Mains electricity Input: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0.5A
 Output: 7.5 V  1600 mA
 Use the supplied adaptor model SFP0751600P  

made by Helms-Man

Battery power 4 x 1.2 V AAA rechargeable NiMH battery
 Use the supplied rechargeable batteries model  

80AAAHC 800 mAh by GP

CAUTION: Explosion hazard if battery is replaced by an incorrect type. 
Dispose of used batteries according to the instructions in the leaflet.

Supplementary Technical information BE2310_058MAN002
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