
Som förälder sätter man sitt barns hälsa 

och säkerhet i första rummet. Bellman & 

Symfon erbjuder en babyvaktslösning som 

hjälper dig med nedsatt hörsel att hålla 

ett extra vakande öga på bebisen. Den 

uppmärksammar dig så fort barnet behöver 

dig och den fungerar lika bra när du sover 

eller befinner dig ett par rum bort. 

Så fungerar det

När barnet vaknar och börjar gråta, skickar 

babyvakten en signal till din Visitmottagare 

som visar med ljud, blixtljus eller vibrationer 

att ditt barn behöver dig.

Säker och tillförlitlig

Babyvakten använder en säker radiolänk 

som täcker hela hemmet så att du alltid 

finns till hands. 

Justerbar känslighet och fördröjning 

Du kan enkelt justera känslighet och 

fördröjning så att den inte aktiveras av 

misstag när din bebis rör sig i sömnen.

Valbar signal

Om du har flera barn kan du ställa in indi-

viduella signaler så att du genast vet vem 

som behöver dig.

Visit babyvakt
BE1491

Alltid nära ditt barn

Egenskaper

Tillförlitlig radiolänk
Upp till 250 m räckvidd

Flexibel
Justerbar känslighet & fördröjning

Fungerar med trampmatta
Upptäck om barnet lämnar sängen

Enkel att använda
Tar endast minuter att sätta upp

Trygg och säker
Barnsäker lucka för batterierna



Underhåll och rengöring
   Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa. 

   Använd inte rengöringsmedel, spray, lösnings-
medel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.

   Ej för återanvändning

Antal radionycklar
   64. Kan utökas till 256 med speciell programvara. 

Knappar och anslutningarMått och vikt

Höjd: 100 mm

Bredd: 65 mm

Djup: 27 mm

Vikt: 120 g inkl. batterier

Anslutningar
   3,5 mm extern triggeringång

Omgivning
   Endast för inomhusbruk

   Arbetstemperatur: 15°-35° C

   Relativ luftfuktighet: 5 % -95 % 
(ej kondenserande)

Regulatoriska krav
   Uppfyller följande regulatoriska krav: 

WEEE, Der Grüne punkt, CE, RoHS, C-tick, A-tick

Aktivering
   Testknappar

   Intern mikrofon och ansluten trampmatta

Ström och batteri
   Strömförsörjning  

Batteridrift  2 x 1.5 V AA litium eller alkaliskt 

   Strömförbrukning  
Aktiv < 70 mA, Viloläge < 400 μA

   Drifttid 
Alkaliskt batteri ~ 6 mån Litiumbatteri ~ 1 år
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Tillbehör
Följande tillbehör finns tillgängliga: 

   BE9024 Trampmatta

I paketet 
   BE1491 Visit babyvakt

   Bordsställ

   2 x 1.5V AA alkaliska batterier

   Skruv och plugg

   Bruksanvisning

Test / Inställningar

Trampmatta

Lysdioder 3,5 mm ext trigg Mikrofon

Obs! Se alltid till att babyvakten är utom räckhåll för barnet. 
Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage.

Inställningar
   Känslighet: Hög, Mellan, Låg

   Fördröjning: 30 s, 10 s, 1 s

Frekvens och räckvidd
   Radiofrekvens: 868.3 MHz

   Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden 
reduceras av väggar, stora föremål och andra 
radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Teknisk  
information


