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Innan du börjar
Visit Smart hub är en trådlös hub som kopplar ihop ditt hem med dina hör-  
apparater. Den hjälper dig att höra när dörrklockan eller telefonen ringer, 
om dina anhöriga söker dig eller om brandvarnaren skulle gå igång. 

Kompatibla streamers och hörapparater
Smart hub kräver separata sensorer och fungerar ihop med easyTek™ 
och miniTek™ streamers och vissa av Siemens trådlösa hörapparater. Din 
audionom hjälper dig med råd om vilka modeller som är kompatibla.

Optimera placeringen av Smart hub 
För att säkerställa optimal Bluetooth-täckning bör Smart hub installeras 
centralt i din bostad. Helst i det rum där du spenderar mest tid.

Viktigt. Läs hela bruksanvisningen och följ säkerhetsinformatio-
nen för att undvika skador.
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Sätta upp Smart hub 
1 Dra bort batterifliken för att starta Smart hub. Ta bort skyddsfilmen från 

kardborrebandet och sätt upp den på väggen.
2 Sätt i elkontakten i vägguttaget.
3 Tryck och håll inne den översta knappen tills lysdioden börjar blinka blått.

1 2
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Parkoppla med easyTek™

 Tryck på         och           samtidigt på din easyTek tills easyTeks blå 
lysdiod börjar blinka. Lysdioden kommer därefter att lysa med ett fast 
sken i 10s. När parkopplingen är klar slocknar lysdioden. 

 Om lysdioden inte slutar blinka, flytta easyTek närmare Smart hub så att 
den befinner dig inom radioräckvidd och försök parkoppla igen.

Fast sken
Parkopplar

Av 
Klar

Blinkar 
Redo

6

+



Parkoppla med miniTek™

1 Tryck och håll nere         -knappen i 5s för att initiera parkoppling. Alla 
knappar lyser då upp i 3s för att visa att den är i parkopplingsläge.

2        -knappen börjar därefter blinka för att visa att den letar efter en 
blåtandsenhet. När parkopplingen är klar tänds         -knappen i 3s.

 Om knappen inte tänds, flytta miniTek närmare Smart hub så att den 
befinner dig inom radioräckvidd och försök parkoppla enheterna igen.
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Testa anlutningen 
1 Tryck på båda testknapparna samtidigt för att testa anslutningen. 
2 Dina hörapparater kommer då tillfälligt att sänka omgivande ljud och 

du hör en dörrklocka direkt i örat. 
 Om du inte hör dörrklockan, läs Felsökning på s10.

1

2
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Välkomstsignal 
När du kommer hem, t.ex. efter jobbet, kommer Visit Smart hub automa-
tiskt att ansluta dina hörapparater till sensorerna i hemmet (förutsatt att 
din streamer är påslagen).

Efter några minuter hör du en välkomstsignal direkt i örat som bekräftar 
att hörapparaten är ansluten till din Smart hub. 

Om du inte hör signalen, se Felsökning på sidan 10.
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Felsökning
Om Följ checklistan

Jag hör ingen ljudsignal 
i hörapparaten när jag 
trycker på testknappen på 
Smart hub 
eller 
Jag får ingen välkomstsig-
nal när jag kommer hem

	Kontrollera att Smart hub är ansluten till ett elut-
tag. Se Installera Smart hub på sidan 5.

 Kontrollera att streamern är inom radioräckvidd 
och parkopplad med Smart hub. Se sidan 6-7.

	Kontrollera att din hörapparat är parkopplad 
med easyTek eller miniTek. Se Parkoppling med 
Bluetooth-enheter i streamerns bruksanvisning.

	Kontrollera att din hörapparat är påslagen, att 
batterierna är OK och att volymen är på rätt nivå. 
Se hörapparatens bruksanvisning. 

Övre lysdioden på Smart 
hub blinkar rött.

 Streamern är utanför radioräckvidd eller inte par-
kopplad med Smart hub. Se sidan 6-7.
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Bluetooth®

Visit-sensorer 
Visit Smart hub fungerar med en rad olika Visit-sensorer som var och 
en är specialiserad på att övervaka en viss signal i hemmet. Sensorerna 
är parkopplade med din Smart hub från början och tar endast någon 
minut att sätta upp. Välj fritt utefter ditt hem och dina behov. 

Så fungerar det
När en sensor aktiveras, genererar Smart hub en 
ljudsignal som strömmas direkt till ditt öra.

Sensorer easyTek

Hörapparat

Smart hub
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Bluetooth®

Sätta upp sensorer

Telefonsensor 13

Dörrsensor 17

Ljudsensor 21

Personligt larm 25

Brandvarnare 29
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Håll kontakt med 
familj och vänner.
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Sätta upp telefonsensorn
1 Dra bort batterifliken för att starta sensorn.  

Ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet. 
2 Sätt upp sensorn på väggen.
3 Anslut telefonkablarna så som visas nedan.

1

2

3
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Testa anslutningen
1 Be en vän eller granne att ringa till din fasta telefon.
2 Dina hörapparater kommer då tillfälligt att sänka omgivande ljud och 

du hör en ringsignal direkt i örat. 
 Om du inte hör signalen, läs Tips & tricks på s16.
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Om Gör så här

Jag hör ingen ring-
signal i hörappara-
ten när den fasta 
telefonen ringer.

 Flytta dig närmare Smart hub så att streamern befinner 
sig inom dess radioräckvidd.

 Tryck och håll ner sensorns båda testknappar. 
Om du inte hör ringsignalen i hörapparaten, kontrollera 
sensorns batterier och att den är korrekt ansluten, se 
Sätta upp telefonsensorn på s14.

 Tryck på sensorns båda testknappar igen. Om du  
fortfarande inte hör ringsignalen i hörapparaten, följ 
Checklistan på s10.

Jag hör ringsignaler 
i hörapparaten utan 
någon anledning.

 Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som 
stör ut ditt system. Ändra radionyckel på alla enheter.  
Se Ändra radionyckel i Appendix på s35

Tips & tricks

16



Hör när gästerna 
står vid dörren.
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Max 3 cm

Sätta upp dörrsensorn
1 Dra bort batterifliken för att starta sensorn.  

Ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet. 
2 Sätt upp sensorn till vänster om dörrklockan, så nära som möjligt.

1 2
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Testa anslutningen
1 Ring på dörrklockan vid ytterdörren
2 Dina hörapparater kommer då tillfälligt att sänka omgivande ljud och 

du hör ljudet av en dörrklocka direkt i örat. 
 Om du inte hör ljudet, läs Tips & tricks på s20. 

19
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Om Gör så här

Jag hör ingen dörr-
klocka i hörappara-
ten när det ringer på 
dörren.

 Flytta dig närmare Smart hub så att du befinner dig 
inom dess radioräckvidd.

 Tryck och håll ner sensorns båda testknappar. 
Om du inte hör dörrklockan i hörapparaten, kontrollera 
sensorns batterier och att den är korrekt monterad, se 
Sätta upp dörrsensorn på s18.

 Tryck på båda testknappar igen. Om du fortfarande inte 
hör dörrklockan i hörapparaten, följ Checklistan på s10.

 Lär sensorn känna igen ljudet av din dörrklocka.  
Se Programmering i dörrsensorns bruksanvisning.

Jag hör dörrklockan 
i hörapparaten trots 
att ingen ringer på.

 Det finns ljud i närheten av dörrsensorn som stör. 
Stäng av dem eller sänkt ljudet.

 Ändra radionyckel på alla enheter i systemet, se s35.

Tips & tricks
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Ett vakande  
öra i hemmet.
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Sätta upp ljudsensorn
1 Dra bort batterifliken för att starta sensorn. 
2 Ställ den på ett bord eller häng den på väggen med medföljande 

skruv och plugg. Lämpligt avstånd är 0,5–2 m från ljudkällan.

22
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Testa anslutningen
1 Be någon ställa sig intill ljudsensorn och väsnas. 
2 Dina hörapparater kommer då tillfälligt att sänka omgivande ljud och 

du hör en larmsignal direkt i örat. 
 Om du inte hör signalen läs Tips & tricks på s24.



Tips & tricks
Om Gör så här

Jag hör ingen larm-
signal i hörapparaten 
när jag väsnas intill 
ljudsensorn.

 Flytta dig närmare Smart hub så att streamern befin-
ner sig inom dess radioräckvidd.

 Tryck och håll ner sensorns båda testknappar. Om 
du inte hör larmsignalen i hörapparaten, kontrollera 
sensorns batterier och att den är korrekt installerad,  
se Sätta upp ljudsensorn på s22.

 Tryck på sensorns båda testknappar igen. Om du 
fortfarande inte hör larmsignalen i hörapparaten, följ 
Checklistan på sidan10.

Ljudsensorn aktiveras 
inte alls/för lätt.

 Justera känsligheten genom att trycka på ljudsensorns 
översta knapp, se lockets insida för detaljer.

Ljudsensorn aktiveras 
för tidigt/för sent.

 Justera fördröjningen genom att trycka på ljudsensorns 
nedersta knapp, se lockets insida för detaljer.
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Alltid där för  
din käraste.



A

B

Använda ett personligt larm
1 Sätt fast halsremmen i larmenheten.
2 Häng larmenheten runt din hals.  

Du kan också sätta upp den på väggen med hjälp av medföljande tejp.

1

2
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Testa anslutningen
1 Tryck på larmknappen. 
2 Dina hörapparater kommer då tillfälligt att sänka omgivande ljud och 

du hör en larmsignal direkt i örat. 
 Om du inte hör signalen läs Tips & tricks på s28.

21

27



28

Tips & tricks
Om Gör så här

Jag hör ingen larm-
signal i hörapparaten 
när jag trycker på 
larmknappen.

 Flytta dig närmare Smart hub så att streamern befin-
ner sig inom dess radioräckvidd.

 Kontrollera att den gröna lysdioden på larmenheten 
tänds när du trycker på knappen. Om den inte tänds, 
öppna framsidan och byt batteri. Använd endast ett 
PX28 litium eller alkaliskt batteri. 

 Tryck på larmknappen igen. Om du fortfarande inte 
hör larmsignalen i hörapparaten, följ Checklistan på 
sidan10.

Jag hör larmsignaler 
i hörapparaten utan 
någon anledning.

 Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten 
som stör ut ditt system. Ändra radionyckel på alla 
enheter. Se Ändra radionyckel i Appendix på s35.



Skydda ditt hem 
och din familj.
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Sätta upp brandvarnaren
1 Anslut batteriet till batterikontakterna för att starta enheten.    
2 Fäst monteringsplattan i taket med hjälp av en skruvmejsel. 

Montera den minst 30 cm från väggar eller andra föremål.
3 Fäst brandvarnaren på plattan genom att vrida medurs.

1 2 3

30

Varning. Läs brandvarnarens bruksanvisning och följ säkerhetsföreskrifterna för att undvika skador.
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Testa anslutningen
1 Tryck och håll ner testknappen tills brandlarmet går igång.
2 Dina hörapparater kommer då tillfälligt att sänka omgivande ljud och 

du hör en larmsignal direkt i örat. Signalen ljuder i ca 40 sekunder.
 Om du inte hör signalen läs Tips & tricks på s32.

1
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Tips & tricks
Om Gör så här

Brandlarmet går inte 
igång när jag trycker på 
testknappen.

 Kontrollera åldern på brandvarnaren genom att titta 
på etiketten på sidan av enheten.

 Kontrollera att batteriet är korrekt anslutet.

Jag hör ingen larmsignal 
i hörapparaten när jag 
trycker på testknappen.

 Kontrollera batteriet i brandvarnaren och se att det är 
ordentligt anslutet, se Sätta upp brandvarnare på s30.

 Tryck och håll ner testknappen en gång till. Om 
du inte hör larmsignalen i hörapparaten trots att 
brandvarnarens diod lyser, följ Checklistan på s10.

Jag hör larmsignaler 
i hörapparaten utan 
någon anledning.

 Det finns många faktorer som kan orsaka falsklarm 
som t ex ånga eller ett annat Visitsystem i närheten 
som stör ut ditt system. Se Felsökning i brandvarna-
rens bruksanvisning.
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Ändra radionyckel
Om du hör larm i hörapparaten utan anledning så kan det bero på att det 
finns ett annat Visitsystem i närheten som stör ut ditt system. Då behöver 
du ändra radionyckel på alla enheter. 

Notera: Alla Visitenheter är inställda på samma radionyckel från fabrik 
och alla radio-omkopplare är i Off=Ned position.

1 Öppna locket på sensorn och flytta valfri/a radio-omkopplare till On=Upp  
position för att ändra radionyckel. Upprepa proceduren för alla sensorer. 
Notera att alla enheter måste vara inställda på samma radionyckel.

2 Tryck och håll nere       -knappen på Smart hub tills den nedre lysdio-
den börjar blinka i grönt och gult

3 Tryck på testknapparna på en av sensorerna. Lysdioden på Smart Hub 
tänds i ca 5 sekunder för att visa att den nya radionyckeln överförs. 
När överföringen är slutförd släcks lysdioden.
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ON
OFF

1 2 3

Smart hubVisitsensor Visitsensor
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Använda batterireserv
Visit Smart Hub är utrustad med batteri back-up som varar upp till 48 tim-
mar. Den nedre LED lampan blinkar orange när batterierna används och 
rött när de är på väg att ta slut.

Batteribyte
Koppla ur strömförsörjningen och öppna locket på framsidan. Ta ut 
de gamla batterierna och ersätt med nya, se monteringsanvisning i 
batterifacket.

Viktigt! 
Använd endast 1.5 V AA, LR6 litium eller alkaliska  
batterier. Blanda ALDRIG NiHM-batterier med 

alkaliska då batterier och laddare kan överhettas. Förvara 
alltid batterier utom räckhåll för barn. Lämna dina uttjänta 
batterier i en batteriholk eller på en återvinningscentral.
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Teknisk information
Strömförsörjning DC 5V
Strömförbrukning Aktiv < 50 mA, Vänteläge < 6 mA
Reservbatteri 2 x 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier
Aktivering Via Visitsensor eller testknapp
Frekvens, Visitsensor 868,3 MHz
Räckvidd, Visitsensor Upp till 250 meter vid fri sikt. Räckvidden 

reduceras av väggar, större föremål samt andra 
radiosändare som t.ex TV eller mobiltelefon. 

Frekvens, Bluetooth® 2400 – 2483,5 MHz
Räckvidd, Bluetooth® Upp till 30 m. Räckvidden reduceras av väggar 

och större föremål. 
Kompatibla sensorer BE1411 Visit dörrsändare, BE1431 Visit tele-

fonsändare, BE1491 Visit ljudsensor/babyvakt, 
1420 Visit tryckknappssändare och 1480 Visit 
brandvarnare
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Hantering och rengöring
Varning! Om du inte följer anvisningarna för hantering och rengöring 
kan produkten skadas och garantin upphöra att gälla.

Använda kontakter och uttag
Tvinga aldrig in en kontakt i ett uttag. Kontrollera att uttaget inte är 
blockerat på något sätt. Om kontakten är svår att sätta i utan att använda 
våld passar den förmodligen inte i uttaget. Kontrollera att kontakten 
passar i uttaget och att kontakten är rättvänd i förhållande till uttaget.

Använda produkten
Produkten skall enbart användas i fuktfria miljöer där temperaturen 
ligger mellan 15° och 35° C (59° och 95° F). Om produkten blir blöt eller 
fuktskadad så kan den inte längre anses som tillförlitlig och skall därför 
ersättas med en ny produkt. Om du inte planerar använda produkten 
under en längre tid bör du ta ur batterierna.
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Rengöring
Innan du rengör produkten behöver du koppla från strömförsörjningen. 
Använd sedan en mjuk och luddfri duk. Undvik att fukt kommer in i 
öppningarna. Använd inte fönsterputsmedel, rengöringsmedel, spray, lös-
ningsmedel, alkohol, ammoniak eller produkter som innehåller slipmedel.

Garanti och service
Om din produkt verkar vara skadad eller inte fungerar, följ råden i den 
här bruksanvisningen. Om produkten fortfarande inte fungerar som 
den skall, kontakta Bellman & Symfons service center eller din återför-
säljare för information om garanti och service.

Annan viktig information
Information om hur du kasserar produkterna och annan viktig informa-
tion om bestämmelser och säkerhet hittar du i avsnittet Viktig säker-
hetsinformation på sidan 41.
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Viktig säkerhetsinformation
Sektionen innehåller viktig information om säkerhet, hantering, kas-
sering, återvinning och garanti.

Viktigt: Läs bruksanvisning och all säkerhetsinformation innan produk-
ten tas i bruk för att kunna använda den på ett säkert sätt.

Varning! 
 Om inte säkerhetsanvisning följs, kan det innebära risk för brand, elek-

triska stötar eller skador på produkten.
 Använd och förvara inte produkten i närheten av värmekällor som 

avger värme t.ex. såsom element, värmeutsläpp, öppen eld eller ugnar.
 Skydda produktens sladdar från att bli klämda eller trampade på.
 Montera inte isär produkten och därmed riskera elektriska stötar. 

Garantin gäller inte om produkten tas isär.
41



 Använd enbart strömförsörjning och tillbehör som anges i  
bruksanvisningen. Koppla ifrån strömförsörjningen från elnätet vid 
åskväder eller om produkten inte skall användas under en period.

 Var medveten om att larm kan missas om strömförsörjningen kopplas 
ur och reservbatterierna tar slut.  
Överlåt allt servicearbete till kvalificerad servicepersonal.

 Produkten är tänkt att användas som en del i ett varseblivningssystem 
men skall inte användas som enda säkerhet vid livshotande situationer.
Ej för industriellt bruk.

 Produkten har ingen strömbrytare. För att bryta strömmen till produk-
ten måste strömförsörjningen kopplas ur vägguttaget och reservbat-
terierna avlägsnas.

 Produkten är endast gjord för att användas inomhus.

 Utsätt inte produkten för väta.

 Skydda produkten mot stötar vid lagring och transport.
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Modell, typbeteckning och klassificering
Information finns på baksidan av produkten.

Återvinning av uttjänta produkter
Symbolen betyder att produkten enligt lokala lagar och bestäm-
melser inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. När produkten 
har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts

av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand 
om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand 
för återvinning hjälper du till att skydda hälsa och miljö.

Återvinning av uttjänta batterier
Symbolen betyder att produkten innehåller batterier som enligt 
lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med 
hushållsavfall. Lämna uttjänta batterier i en batteriholk eller på en

återvinningscentral.
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© och TM 2016 Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter reserverade. Bellman och 
Bellman & Symfon är registrerade varumärken som tillhör Bellman & Symfon AB.

Europeiska unionen - försäkran om överenstämmelse
Härmed intygar Bellman & Symfon Europe AB att denna produkt 
står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och 

övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiven R&TTE 1999/5/
EC, LVD 2006/95/EC, MDD 93/42/EEC och EMC 2004/108/EC. För en kopia 
av försäkran om överensstämmelse, kontakta Bellman & Symfon Europe 
AB, Södra Långebergsgatan 30, 421 32 Västra Frölunda, Sverige.

Bluetooth®-certifierad 
Enheten är certifierad Bluetooth SIG,  ID DO29017. 
Den innehåller en blåtands-modul som har BQB certifikat, nr B022163.
Bluetoothmärket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all använd-
ning är licensierad av Bellman & Symfon.
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FCC and IC ID compliance statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and in-
dustry Canada license-exempt RSS standards(s). Operation 
is subject to the following two conditions: (1) this device 
may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interfer-
ence that may cause undesired operation.

FCC ID:  WMSBE1310US
Warning: Changes or modifications to this unit not ex-
pressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
•	 Reorient	or	relocate	the	receiving	antenna.

•	 Increase	 the	 separation	 between	 the	 equipment	 and	
receiver.

•	 Connect	the	equipment	into	an	outlet	on	a	circuit	differ-
ent from that to which the receiver is connected.

•	 Consult	 the	dealer	or	an	experienced	 radio/TV	 techni-
cian for help. 

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure 
limits set forth for uncontrolled equipment and meets FCC 
radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of 
the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment 
should be installed and operated with at least 20cm and 
more between the radiator and person’s body (excluding 
extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Industry Canada statement
Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux 
conditions suivantes:
(1) l’équipement concerné ne doit pas causer d’interfé-
rences, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences risquant d’engendrer un fonc-
tionnement indésirable. Cet appareil numérique de la 
classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
This Class B digital aparatus complies with the Canadian 
ICES-003.

IC ID: 6693A-BE1310US
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Kundsupport
Om du har några frågor eller behöver 
hjälp med ditt system är du välkommen 
att kontakta vår kundsupport. 

Kundsupport Sverige
Bellman & Symfon
Södra Långebergsgatan 30
421 32 Västra Frölunda, Sweden
Tel +46 31 7483750
E-post  info@bellman.com
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