
Vibio sengevarsler
BE1221

Egenskaper

Våkne i tid uten å forstyrre 
resten av familien
Vibio er en trådløs sengevarsler som du styrer fra mobilen. Legg Vibio 

under puten eller madrassen og still alarmen i appen som er tilgjengelig 

for både iOS og Android. Når det er på tide å stå opp, vekker Vibio deg 

med vibrasjoner istedenfor lyd. Vibio er et perfekt valg for deg som har 

det vanskelig for å bli vekket, har en partner som sover lett, eller har det 

vanskelig for å høre en tradisjonell vekkeklokke. 

Vibio har en rekkevidde på ca. 30 meter 

og kan dessuten varsle deg for samtale 

og meldinger. Du kan velge å slumre 

alarmen på mobilen eller direkte under 

puten ved å dra i tekstilbåndet.

Kraftige vibrasjoner
Vekker deg som sover tungt

Trådløs Bluetooth® 
Med lett-å-bruke mobilapp

Slumrebånd
Slumre med et lett trykk

Varsling
For samtale og meldinger

”Set-and-Forget”
Fungerer også uten mobil
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Omgivelser
 Kun for innendørsbruk

 Temperatur: 0° til 35° C

 Relativ luftfuktighet: 15% – 90% 

(ikke kondenserende)

Mål og vekt

Sengevarsler Slumreband

Ø: 94 94 mm Lengde: 120 mm
Høyde: 27 mm 
Vekt: 153 g 

Teknisk 
informasjon

Knapper og uttak

94 mm

94
 m

m

27 mm Resettknapp

På/Av

USB Micro-B port Slumrebånd

Dra 1 for å slumre
Dra 2 for å slå av alarmen

Kompabilitet
 iOS 11 / Android 4.4 og senere

 iPhone 6S og senere 

 Moderne Android-mobiler

Frekvens og rekkevidde 
 Bluetooth® frekvens: 2402 – 2480 MHz

 Bluetooth® rekkevidde: Opp til 30 m.  
Rekkevidden kan reduseres av vegger og store 
gjenstander.

Strøm og batteri
 Batteridrift: 1 3.7V AA Litium-ion

 Strømforbruk: 
Aktiv med sterk vibrasjon < 1000 mA  
Standby < 100 μA 

 Driftstid: Opp til 60 dager pr. lading

 Ladetid: Opp til 1,5 timer @ 500mA

 Ladestrøm: Opp til 500 mA, 5V DC

Kommunikasjon
 Bluetooth® 5

Kabler og tilkoblinger
 Kabellengde: 1 m

 Kontakter: USB type A til USB Micro-B

I esken
 Vibio sengevarsler

 Ladekabel

 Bruksanvisning 

 (mobiltelefon IKKE inkludert)

Vedlikehold og rengjøring
 Vedlikeholdsfri. Rengjør kun med en tørr klut. 

 Bruk ikke vindusvask, rengjøringsmiddel, spray, 
løsemiddel, alkohol, ammoniak eller produkter 
som inneholder skuremiddel. BE1221_033DSH003-NO bellman.com


