
Pagerladdare BE1260

Laddstift

Byglar

Laddningslampa

BE1270 Sängvibrator

2uttag för sängvibrator

Knappar och reglage

I förpackningen 

 BE1260 Pagerladdare med 
förmonterade reservbatterier

 Nätadapter

 11,2 V NiHM uppladdningsbart 
batteri för pagern

 Stödben samt skruv och plugg

Statuslampa

 Tänd: Pagern laddas

 Släckt: Pagern är fulladdad eller 
nätadaptern är inte korrekt  
ansluten

Storlek och vikt

 Höjd: 78 mm

 Bredd: 88 mm

 Djup: 43 mm

 Vikt: 385 g, inkl. batterier

Tillbehör

 BE1270 Sängvibrator 
Laddaren har uttag för upp till två 
sängvibratorer

 BE9086 Extern triggerkabel 
Använd endast uttag B

Ström och batteri

 Strömförsörjning: 7,5 VDC / 1600 mA

 Batterireserv 
41,2 V NiMH uppladdningsbara

 Notera: Batterierna får endast bytas 
av auktoriserad servicepersonal. 

 Laddningstid, pager 
Normal laddningstid: ~ 6 h  
Vid helt urladdat batteri: ~ 24 h

 Vibratorstyrka: 2.0 – 4,0 VDC 

Omgivning

 Endast för inomhusbruk

Teknisk information

Varning! När pagerladdaren används skall ENDAST UPPLADDNINGSBARA NiMH BATTERIER användas 
i pagern. Standardbatterier kan börja läcka om de placeras i laddaren och kommer då att förstöra 
elektroniken. Den typen av skada täcks inte av garantin.

Stödben



Pagerladdare

1 2 3

Komma igång
1 Viktigt! Ersätt det alkaliska batteriet i pagern med det bifogade 1,2 V NiHM uppladdningsbara batteriet.

2 Skruva fast de två stödbenen på baksidan av laddaren och ställ den på en plan yta. Du kan också hänga den på väggen 
med medföljande skruv och plugg.

3 Anslut nätadaptern till vägguttaget och sätt pagern i laddaren. Laddningslampan lyser grönt när pagern laddas och 
släcks när den är fulladdad. Anslut sängvibratorn (tillbehör) och lägg den under kudden eller madrassen.

Om Gör så här

Pagern laddas inte trots att den sitter i 
laddaren

 Kontrollera att pagern är korrekt placerad i laddaren. Laddningslampan tänds i 
grönt för att visa att pagern laddar.

 Om laddningslampan inte tänds kan reservbatterierna vara urladdade.  
Anslut nätadaptern i vägguttaget för att ladda reservbatterierna.

Sängvibratorn vibrerar inte när pagern 
aktiveras

 Kontrollera att sängvibratorn är korrekt ansluten till pagerladdaren.

 Kontrollera att pagern är korrekt placerad i laddaren. Laddningslampan tänds i 
grönt för att visa att pagern laddar.

 Om laddningslampan inte tänds kan reservbatterierna vara urladdade.  
Anslut nätadaptern i vägguttaget för att ladda reservbatterierna.

Testa anslutningen
Notera: Ladda reservbatteriet i minst 24 timmar innan du använder laddaren med en sängvibrator.

1 För att testa radiolänken behöver du en Visitsändare. Tryck på sändarens testknapp (se Testa anslutningen  
för respektive sändare).

2 Om pagern sitter i laddaren, tänds en Visitlampa på pagern och sängvibratorn börjar vibrera.  
Om ingenting händer, se Felsökning.

Felsökning
De flesta problem med pagerladdaren kan enkelt lösas genom att följa råden nedan:
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