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RADIOBELL-ONTVANGER 230V
Model: Bell-270 RX

Bedankt voor de aankoop van deze radiobell-ontvanger uit de Bell-serie.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig
gebruik.

De Bell-270 RX is een deurbelontvanger die eenvoudig in een vrij
230V-stopcontact kan worden gestoken. Het is compatibel met alle zenders
van de Bell en FG-serie.

Wanneer de zender wordt bediend, speelt de Bell-270 RX een melodie en
knippert de verlichte ring gedurende ca. 8 seconden.

Onder optimale omstandigheden ligt het bereik tussen 100 en 200 meter
(vrijeveldmeting), afhankelijk van de gebruikte zender. Het bereik wordt
beïnvloed door verschillende factoren, bijvoorbeeld metalen of UPVC-
deurkozijnen, wanden of andere apparaten die op dezelfde frequentie
werken.

De Bell-270 RX mag alleen worden gebruikt in een droge binnenomgeving.
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LEVERINGSOMVANG

• Radio-ontvanger voor de deurbel
• Instructiehandleiding

FUNCTIE

Door het indrukken van een ingeleerde radiobeltoets wordt een radiosignaal
uitgezonden en speelt de Bell-270 RX een melodie. De verlichte ring
knippert ongeveer 8 seconden in de ingestelde kleur.

EERSTE START-UP

Steek de Bell-270 RX in een vrij 230V stopcontact en bedien vervolgens de
bijbehorende zender om deze in te leren.

De code van de geprogrammeerde zender blijft geprogrammeerd, ook als de
Bell-270 RX niet voor langere tijd in een stopcontact wordt gestoken.

AANLEREN VAN EXTRA ZENDERS (max. 4 zenders mogelijk)

Om een extra zender aan de Bell-270 RX aan te leren, houdt u de
CODE-knop (1) ingedrukt tot de ontvanger een enkele pieptoon afgeeft.

32

BELL- 270 RXNL



U heeft dan ongeveer 5 seconden de tijd om de knop van de nieuwe zender
in te drukken.

De Bell-270 RX zal een melodie afgeven als de koppeling succesvol is. Als er
binnen 5 seconden geen zender wordt ingedrukt, geeft de Bell-270 RX twee
keer een pieptoon en wordt het leerproces afgesloten.

OPMERKING: Er kunnen maximaal 4 verschillende zenders worden
aangeleerd. Als de Bell-270 RX 4 keer direct piept als de CODE-toets wordt
ingedrukt, zijn er al 4 verschillende codes aangeleerd en is het interne
geheugen vol. Om het geheugen te wissen, gaat u te werk zoals beschreven
in FABRIEKSINSTELLINGEN .

VERANDERING VAN HET VOLUME

Het volume van de Bell-270 RX kan in 5 stappen worden aangepast
met de + en - knoppen (3).

VERANDEREN VAN DE KLEUR VAN DE VERLICHTE RING

Om de kleur van de verlichte ring te veranderen, drukt u eenmaal op de
MODE-toets (2) op de Bell-270 RX. De lichtring knippert de volgende kleur
en speelt een melodie af.
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INSTELLEN VAN DE RINGMELODIE

De belmelodie is vooraf ingesteld door de zender. Raadpleeg de handleiding
van de zender om de melodie te wijzigen.

VERANDEREN VAN DE CODERING

Als de Bell-270 RX onbedoeld een melodie afspeelt, is er waarschijnlijk een
soortgelijk apparaat met dezelfde code in de buurt aan het zenden. In dit
geval dient u de Bell-270 RX te resetten naar de fabrieksinstelling en de
code van de zender te wijzigen, zie de handleiding van de zender. Laat de
zender dan los.

Als de Bell-270 RX nog steeds onbedoeld een melodie speelt, herhaal dan
deze procedure.

HERSTELLEN VAN DE FABRIEKSINSTELLINGEN (RESET)

Haal de stekker van de Bell-270 RX uit het stopcontact en druk eenmaal op
de Mode-toets om de condensatoren in de Bell-270 RX te laten ontladen.

Houd de CODE-knop ingedrukt en plaats de Bell-270 RX terug in de
aansluiting.
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Hierdoor worden alle geleerde zenders gewist en wordt de Bell-270 RX weer
in de leermodus gezet.

REINIGING EN VERZORGING

Koppel de apparaten die op het lichtnet werken los van het lichtnet voordat
u ze reinigt. Het oppervlak van de behuizing kan worden gereinigd met een
zachte doek die is bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen schurende
reinigingsmiddelen of chemicaliën.

GARANTIE

Dit product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten voor een
periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Dit geldt alleen als het
apparaat op de gebruikelijke manier wordt gebruikt en regelmatig wordt
onderhouden. De verplichtingen van deze garantie zijn beperkt tot de
reparatie of herinstallatie van enig onderdeel van het apparaat en zijn
alleen geldig op voorwaarde dat er geen ongeoorloofde wijzigingen of
pogingen tot reparatie zijn gedaan. Uw wettelijke rechten als klant worden
op geen enkele wijze beïnvloed door deze garantie.

Let op:

Er is geen recht op garantie in onder andere de volgende gevallen:
• Bedieningsfout
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• onjuiste codering/kanaalkeuze
• storing door andere radioapparatuur (bv. mobiele telefoonbediening)
• Externe interferentie/gevolgen
• Mechanische schade
• Vochtschade
• Geen garantiebewijs (aankoopbewijs)

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De fabrikant is niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan
ook, met inbegrip van incidentele of gevolgschade, die direct of indirect
voortvloeit uit de slechte werking van dit product. Onder voorbehoud van
wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud kan afwijken van
de verpakkingsspecificaties in het kader van het onderhoud van onze
producten en de optimalisatie van onze apparatuur.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze
gebruiksaanwijzing maakt de garantie ongeldig. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor gevolgschade!
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Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of
persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet naleven van de
veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen zijn alle garantieclaims
ongeldig!

Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of andere medische voorzieningen.
Hoewel dit systeem relatief zwakke radiosignalen uitzendt, kunnen ze daar
storingen veroorzaken in levensondersteunende systemen. Dit kan ook op
andere gebieden gelden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is ongeoorloofde modificatie
en/of wijziging van het product niet toegestaan.

Het model van het product komt overeen met beschermingsklasse II. Alleen
een goed stopcontact (230V~/50Hz) van het openbare elektriciteitsnet
mag als spanningsbron worden gebruikt.

Demonteer het product niet! Er bestaat gevaar voor een
levensbedreigende elektrische schok!

LET OP! Laat het verpakkingsmateriaal niet onzorgvuldig rondslingeren,
plastic folie/zakken, polystyreen onderdelen, enz. kunnen een gevaarlijk
speelgoed voor kinderen worden.

Behandel het product met zorg - het zal worden beschadigd door stoten,
slagen of vallen van zelfs een kleine hoogte.
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De radiobel is alleen geschikt voor droge binnenruimtes (geen badkamers of
vergelijkbare vochtige ruimtes). Voorkom dat het apparaat vochtig of nat
wordt. Er is een risico op een levensbedreigende elektrische schok!

Raadpleeg een specialist als u twijfelt aan de werking, de veiligheid of de
aansluiting van het apparaat.

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van
m-e GmbH modern-electronics
An den Kolonaten 37
26160 Bad Zwischenahn/Duitsland

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse
gaan. Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
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Hiermit erklärt die m-e GmbH, dass dieses Gerät den folgenden
Richtlinien entspricht:

RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU

Die KONFORMITÄTSERKLÄRUNG kann unter folgender Adresse
abgerufen werden:

http://www.m-e.de/download/ce/bell270rxce.pdf

Fin3-12/2020




