DAHA İYİ İŞİTMEK İÇİN
GÜVENİLİR BİR YARDIMCI

İŞİTME KAYBINIZIN SİZE ENGEL OLUŞTURMASINA
İZİN VERMEYİN
İşitme yetersizliği parmak izi gibidir, yani kişiye

etmektir. Son 20 yıldır başarmak istediğimiz

özeldir. Günümüzün modern işitme aletleri birçok

buydu ve bu yıllar süresince yüzlerce, binlerce

kişiye büyük bir yardımcıdır, ancak herkes için aynı

işitme

şey söylenemez. En iyi işitme cihazının bile işini

bağımsız bir hayat sağlamak için yardımcı olduk.

kayıplı

insanlara

daha

güvenli

ve

tam anlamıyla yapamadığı durumlar vardır. İşitme
cihazının takılmasının çok da pratik olmadığı

Şu ana kadar anlamış olmalısınız ki bu broşürdeki

durumlar

olduğunuz

hiçbir ürün size işitmenizi geri getirmeyecektir.

zaman. Dahası, öyle durumlar vardır ki sadece

Ancak, o anda nerede olduğunuzu belirterek,

rahatlamak, biraz huzur ve sessizlik istersiniz;

çevrenizdeki önemli sinyallere dikkat etmenize

elbette etrafta ne olup bittiğini kaçırmak korkusu

yardımcı olacaktır. Ayrıca size diğer duyularınızı

olmaksızın. Örneğin, telefon çaldığında, kapıya

kullanımınızda

birisi geldiğinde, yangın alarmı çaldığında veya

bunu

bebeğinizin sevgi ve bakıma ihtiyacı olduğu zaman.

istedik; işitmeyi kendi başınıza halledemediğiniz

vardır;

örneğin

uykuda

uyarıcı

yardımcı
bir

sistem

olabileceklerdir.
diye

Biz

isimlendirmek

zaman sizi uyaran bir sistem. Bazıları buna
Bellman Visit 868 özellikle bu kaygıları gidermede

altıncı duyu demek isteyebilir ama biz bunu

size

biraz iddialı buluyoruz. Sizce de öyle değil mi?

yardımcı

olmak

için

geliştirilmiştir.

Hedefimiz; işitme kaybınızın derecesi ne olursa
olsun, yaşamınızı dolu dolu yaşamayı garanti

ZOR BİR SORUNA
KOLAY BİR ÇÖZÜM

11:46
BAHÇEDE BİR FİNCAN KAHVE
HERAN UZANABİLECEĞİNİZ, TAŞINABİLİR BİR ALICIYLA

13:23
BİR TELEFON MU BEKLİYO
TELEFON ÇALDIĞINDA TE

15:38
SÜPRİZ BİR ZİYARET
KAPI VERİCİSİYLE HİÇBİR ZİYARETİ KAÇIRMAYACAKSINIZ.

ORSUNUZ?
ELEFON VERİCİSİ SİZİ HABERDAR EDER

AİLENİZ VE ARKADAŞLARINIZLA
İLETİŞİM HALİNDE OLUN
Yaşınız ilerledikçe, ileri yaşın işitmenizde etkisini

ve yanıp sönen ışıklarla uyarılacaksınız. Gereksinim

göstermesi olağan dışı birşey değildir. Belki de,

duyacağınız tek şey bir kapı vericisini kapı zilinizin

arkadaşlarınızın

telefonla

yanına ve bir telefon vericisini de telefonunuza

ulaşamadıklarını veya sizi ziyarete geldiklerinde sizin

yerleştirmek. Hepsi bu kadar. İleri düzeyde bir

evde yokmuş gibi davrandığınızı duymuşsunuzdur.

programlama veya yerleştirme gerekmiyor ve ürünleri

Bütün bunlar size hiç de yabancı gibi gelmiyorsa

hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

veya

ailenizin

size

Bellman Visit 868’in size neler sunduğuna bir bakmanın
zamanı gelmiş demektir.

İşitme kaybınız yıllar geçtikçe değişeceğinden, işitme
ürünlerine gereksiniminiz de değişecektir. Günümüz

Bir ziyaretçinin gelişini duymama ya da bir telefon

pazarında en geniş işitme ürünleri seçeneklerine

çalmasını kaçırma riski olmaksızın, evinizde özgürce

sahibiz; bu ürünler hem şu andaki, hem de gelecekteki

dolaşmak istediğinizde bizim taşınabilir alıcımız sizin

gereksinimlerimizi karşılayacak durumdadırlar.

için büyük bir seçenektir. Sadece alıcıyı beraberinizde
getirin ve en iyi duyabileceğiniz bir yere koyun.

Belki sabah sizi uyandıran( ve siz uyurken telefon veya

Kablosuz olduğu için dışarı da çıkarabilirsiniz. Birisi

kapı çaldığında sizi uyandıran) bir çalar saat sizin bir

size ulaşmak veya ziyaret etmek isterse, çok net sesler

sonraki vazgeçilmez Bellman Visit çözümü olacaktır.

HER SAATTE
GÜVENİLİR BİR YARDIMCI

07:32
GÜZEL VE SAKİN BİR KAHVALTI
BEBEĞİNİZİN AĞLAMA VERİCİSİ VE IŞIK ALICISINI KULLANIN

11:47
MÜŞTERİ TOPLANTISI
İŞİTME CİHAZINIZI KULLANMA
ZAMANI

17:23
OYUN
BİLEĞ

3
N ZAMANI
ĞİNİZDEKİ ALICI İLE RAHAT OLUN

19:38
BÜYÜKBABA NE ZAMAN GELİYOR?
TELEFON VE KAPI VERİCİSİ SİZİ HABERDAR EDECEK

21:56
NİHAYET YALNIZ KALDINIZ
İYİ BİR UYKUYA HAZIRSINIZ

DIŞLANMIŞ HİSSETMEDEN RAHAT OLUN
İş yerinde sıkıntılı bir günden sonra evde biraz huzur ve

Birçok işitme cihazı kullanıcısı yatarken işitme cihazlarını

sakinlik çok güzel birşey. Eğer işitme cihazı kullanıyorsanız

çıkartmayı tedirgin edici bulurlar çünkü bebeklerinin

ve iş yerinde tüm gününüzü gürültülü bir ortamda

sesini veya yangın alarmını duyamamaktan korkarlar.

geçirmek zorundaysanız, eve gelince büyük bir olasılıkla

Bizim çalar saatimiz size güvenli ve rahat bir uyku sağlar.

işitme cihazınızı çıkartacaksınız. Bellman Visit 368 ile dış

Sizi sabah, kendi seçiminiz olan bir ses, titreşim ve yanıp

dünyadan kopmadan, rahatlayabilir ve sessizliğin tadına

sönen ışıkla uyandırmanın yanında bu titreşim ve yanıp

varabilirsiniz.

sönen ışık, size gece boyunca önemli bir sinyali asla
kaçırmayacağınızı bilme rahatlığını da sağlayacaktır. Size

Kulaklarınızı

dinlendirmeye

ve

diğer

duyularınızın

kontrolü ele geçirmesine gereksinim duyduğunuzda, yeni

ve sevdiğinize iyi bir gece dinlenmesi sağlamanın kolay
bir yolu.

bilek alıcımız mükemmel bir seçenektir. Bebeğiniz size
gereksinim duyarsa veya birisi size telefonla ulaşmak

Tüm yapmanız gereken bizim bebek vericimizi bebek

veya sizi ziyaret etmek istiyorsa, belirgin titreşimler ve

odasına ve birkaç yangın alarmımızı evin çeşitli yerlerine

ölçülü (abartısız) ışıklarla uyarılacaksınız. Bilek alıcısı

yerleştirmek.

sıradan bir kol saatinden daha büyük değildir ve büyük
bir kapsama alanına sahiptir. Bu da size evinizde ve
bahçenizde serbestçe hareket etme rahatlığını sağlar.

Artık iyi bir gece uykusu için hazırsınız.

HER SAATTE
GÜVENİLİR BİR YARDIMCI

07:25
TÜM AİLEYİ UYANDIRMAYIN TİTREŞİMLERİ
VE YANIP SÖNEN IŞIKLARI SEÇİNİZ

08:14
GÜZEL VE SAKİN BİR KAHVALTI
IŞIKLI ALICI İLE FARKLI OLUN

18:36
TELEFON MU ÇALDI?
ÇAĞRI CİHAZI İLE ASLA TEREDDÜT ETMEK
ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

16:48
AKŞAM YEMEĞİ HAZIR BAĞIRMAYA GEREK YOK,
SADECE GÖNDERİCİ BUTONA BASIN

KİMSEYE SIKINTI VERMEDEN
Eşinizin

işitme

televizyonun,

bizim çalar saatimizi kullanmaktır. Ses yerine

radyonun ve diğer aletlerin seslerini fazlasıyla

yanıp sönen ışığı kullanmak da sizi uyandıracaktır.

açmanız kaçınılmazdır. Fakat bu böyle olmak

Uykunuz ağır mıdır? Yatak sarsıcımızı bağlamayı ve

zorunda değildir. Artık sevdiğinizi çıldırtmadan,

onu yastığınızın altına koymayı deneyin, gecikme

evdeki

olmayacağını garanti ederiz.

bütün

zorluğu

önemli

varsa,

sinyalleri

hissetmenize

yardımcı olan harika işitme ürünleri var.
Gündüz uykusuna yatarsanız, çalar saatimiz,
Evinizde ve bahçenizde rahatça dolaşıp aynı

telefonunuz veya yangın alarmınız çaldığında sizi

zamanda da ulaşılabilir olmanızı sağlayan taşınabilir

haberdar edecektir.

çağrı cihazımız harika bir seçenektir. Birisi size
ulaşmaya çalıştığında, sizi farklı titreşimler ve

Balkon kapınız açık uyumayı mı seviyorsunuz? O

renkli ışıklarla uyaracaktır. Partnerinizde bulunacak

zaman bizim kapı girişi kontak paspasımızı kapı

düğmeli verici sayesinde, partneriniz sizi aramak

eşiğinde kullanabilir ve onu bizim vericimize

veya size yüksek sesle bağırmak zorunda kalmadan

bağlayabilirsiniz. Gece istenmeyen misafirleriniz

rahatlıkla size ulaşabilir. Ailenin diğer üyelerini

olursa çalar saat artık sizi uyaracaktır.

rahatsız etmeden uyanabilmenin harika bir yolu

ÜRÜNLER
KENDİ ÇÖZÜMÜNÜZÜ SEÇİN
VERİCİLER
BE 1430
TELEFON VERİCİSİ

BE1480
YANGIN ALARMI VERİCİSİ

Telefon çaldığında farkına varmanızı sağlar.
Aynı zamanda kapı girişi kontak paspasımız

Yangın varsa farketmenizi sağlar. Isı ve

veya bir manyetik kapı düğmesi (şalteri) ile

dumanla çalışır hale gelir ve hemen

birlikte de kullanılabilir

alıcınıza sinyal gönderir.

BE1410
KAPI VERİCİSİ

BE1490
BEBEK AĞLAMA VERİCİSİ
farketmenizi

Bebeğiniz ağlarken farketmenizi sağlar.

sağlar. Mekanik kapı zilleri ve elektrikli

Birden fazla çocuğunuz varsa, dört

olanların manyetik alanlarıyla da çalışır. Üç

vericiye kadar kullanabilirsiniz. Böylece

farklı sinyale kadar ayırt edebilir.

kimin bakımınıza ihtiyacı olduğunu bile-

Birisi

kapınızı

çaldığında

bilirsiniz.

BE1420
DÜĞMELİ VERİCİ
Üzerindeki düğmeye basarak, kapı zili ya da
taşınabilir alarm olarak kullanılabilen portatif verici.

BE1520
KÖPRÜ

Önceki Visit sistemi
yeni Visit 868 sisteme
bağlar.

BE1510
TEKRARLAYICI
Sistemin kapsamını
artırır.

BE1270
YATAK SARSICI

Yastığınızın altına
yerleştirilir ve
titreşimlerle uyarır veya
uyandırır.

ALICILAR
BE1560/BE1570
BİLEK ALICISI

BE1450
TAŞINABİLİR ALICI

Günümüzün en küçük alıcısı. Sıradan bir

Taşınabilir alıcı sizi yükseltilmiş bir

kol saatinden daha büyük değildir ve içerde

ses ve yanar söner ışıkla uyarır. 90

veya dışarda kullanılabilir.

dB’ye kadar ayarlanabilir bir sesi
vardır ve kolayca taşınabilir.

BE1470
ÇAĞRI CİHAZI ALICISI

BE1440
YANAR SÖNER IŞIKLI ALICI

Çağrı cihazı alıcısı sizi belirgin titreşimler

Yanar söner ışıklı alıcı sizi yanar

ve ışıklı sembollerle uyarır. Küçük ve hafif-

söner ışık ve çok renkli LED

tir; cebinizde veya kemerinizde taşınabilir.

ışıklarla uyarır. Yatak sarsıtıcıyı

Şarj ünitesi (BE1260) ayrı bir aksesuardır.

kolaylıkla yanar söner ışıklı alıcıya
bağlayabilirsiniz.

BE1500
ÇALAR SAAT ALICISI

BE1540
TAŞINABİLİR YANAR SÖNER
IŞIKLI ALICI

Çalar saat alıcısı sizi yanar söner ışıkla ve
sesle ( ve yatak titreşimine bağlıysa bir

Yeni taşınabilir yanar söner ışıklı

titreşimle) uyandırır. Eğer telefon çalıyor

alıcımız

veya bebeğinizin size ihtiyacı varsa ışıklı

ışıklı alıcımızla aynı şekilde çalışır.

sembollerle sizi uyarır.

Tek önemli farkı pille çalışmasıdır;

yukarıdaki

yanar

söner

bu nedenle de yanınızda taşımanız
daha kolaydır.

BE9023

Manyetik düğme
(anahtar)

BE9024

Kapı girişi kontak
paspası

BE9200

Kapı mikrofonu

Günlük yaşamımızda işitmeye yardımcı çözümler
20 yıldır Bellman Symfon firması duyma yetersizliği olan
kişilerin yaşam kalitelerini geliştirmek için çalışmaktadır. Bu
bizim için artık bir sorumluluk olmuştur; sadece en son dijital teknolojiye bağlı çözümler geliştirmiyoruz, ayrıca günlük
hayattaki çeşitli durumlarda, özgün ve kullanıcısıyla barışık
özellikleri olan çözümler de sunuyoruz. Pratik ve yenilikçi
çözümler insanlara işitme kayıplarının sebep olduğu günlük
zorlukları yenmelerinde yardımcı oluyor.

www.bellman.com
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