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De Bellman Visit lader is onderdeel van een signaleringssyteem ook wel wek en waarschuwingssysteem 
genoemd. De trilontvanger wordt hierin opgeladen. Er kunnen twee trilkussens op worden aangesloten.
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1. Plaats de lader op tafel (met bijgeleverde steunvoetjes) of schroef hem aan de muur. 
 
2. Sluit de adapter en de trilschijf aan. 
 
3. Plaats de trilontvanger in de lader. Bij volgeladen batterij (zie laadlampje) is hij klaar voor gebruik.
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Als de trilontvanger in de lader wordt geplaatst, zal het laadlampje groen branden. De batterij wordt opgeladen en de 
trilontvanger is correct geplaatst. Het laadlampje brandt niet als de batterij vol is of de trilontvanger niet in de lader is 
geplaatst.
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Is ingebouwd in de lader en zorgt bij stroomuitval, dat de trilschijven toch functioneren bij alarm
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Maximaal twee trilschijven kunnen worden aangesloten op resp. uitgang A en B.
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Ondanks het feit dat het Bellman Visit systeem veilig en betrouwbaar is kunnen er toch eventuele storingen 
optreden. Wanneer deze zich voordoen probeert u eens onderstaand tabel. Bij meer gecompliceerde 
storingen neemt u contact op met de dealer.
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De trilontvanger wordt niet 
opgeladen als hij in de lader 
geplaatst is.

Zorg dat de trilontvanger correct geplaatst is in de lader (het lampje 
brandt groen).

De trilontvanger functioneert 
niet als de zender geactiveerd 
wordt.

Zorg dat het trilschijven goed aangesloten is en dat de trilontvanger 
correct geplaatst is in de lader.
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1) Uitgang A 
2) Laadcontacten 
3) Laadlampje 
4) Uitgang B 
5) Steunvoetjes

 
Attentie!  
De lader funtioneert alleen als er een oplaadbare batterij geplaatst is.
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