Visit telefonsändare
BE1432

Egenskaper
Bluetooth 5
Upp till 50 m räckvidd
Notiser från mobilen
Samtal och SMS
Notiser från appar
Samtal och meddelanden

Flexibla anslutningar
Kan anslutas till fast telefon
Lättanvänd app
Finns för både iOS & Android

Håll kontakten med
dina nära och kära
Visit telefonsändare är en del av Visitsystemet som hjälper människor
med hörselnedsättning att uppfatta signaler i hemmet. Den ansluter till
mobiltelefonen via Bluetooth och har stöd för tredjepartsapplikationer som
t ex. Messenger, Skype, WhatsApp och WeChat. Med sin inbyggda
flexibilitet, gör telefonsändaren det enkelt att hålla kontakten med familj
och vänner.
Du kommer snabbt igång och kan ställa in dina notifieringar i appen som
finns tillgänglig för både iOS och Android.
Telefonsändaren har anslutningar för fast
telefon, en befintlig dörrklocka eller något
av Bellman & Symfons tillbehör som t. ex
en trampmatta eller en magnetkontakt.

Teknisk information

Storlek och vikt
Höjd:

100 mm

Bredd:

65 mm

Djup:

27 mm

Vikt:

120 g inkl. batterier

Knappar och anslutningar
LED-indikatorer

3.5 mm extern
triggeringång

Trampmatta

Magnetkontakt

100 mm

Testknappar

Dörrklocka

27 mm

Nätadapter

65 mm

Anslutningar

Kompabilitet

Fast telefon

Mobiltelefon

I förpackningen



RJ11 ingång till analogt telefonjack



iOS11 eller senare | Android 4.4 eller senare



BE1432 Visit Telefonsändare



3.5 mm extern triggeringång för tillbehör



iPhone 6S eller senare | Moderna Androidtelefoner



Nätadapter och strömkabel



Anslutning för nätadapter
Bluetooth 5.0



2 x 1.5V AA batterier





Telefonsladd med mellanpropp



Skruv och plugg

Aktivering


Mobiltelefon, via Bluetooth



Testknappar och fast telefon



Tillbehör, som t ex. trampmatta eller
magnetkontakt.



Ström och batteri


Nätdrift: 5 V DC / 1000 mA



Batterireserv: 2 x 1.5V AA batterier

Radionycklar, antal


Dörrklockan, via extern triggeringång

Frekvens och räckvidd


ISM-frekvens: 868.30 MHz



ISM-räckvidd: Upp till 250 m



Bluetoothfrekvens: 2402 – 2480 MHz



Bluetoothräckvidd: Upp till 50 m

Omgivning


Endast för inomhusbruk



Temperatur: 0 – 35 °C



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

64 som standard. Upp till 256 med
uppgraderad mjukvara

Underhåll och rengöring


Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik fukt i
öppningarna. Använd inte rengöringsmedel.



Ej för återanvändning

Regulatoriska krav


Uppfyller följande regulatoriska krav:
CE, BQB, RoHS, WEEE, Der Grüne punkt

Tillbehör
Följande tillbehör finns tillgängliga:


BE9023 Magnetkontakt



BE9026 Trampmatta



BE9253 Extern triggerkabel (3.5 mm)
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