
Tryckknappssändaren från Bellman & Symfon 

är en del av Visits lösningar för smarta hem och 

hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. 

Den kan bäras runt halsen och användas som 

ett personlarm eller installeras vid ytterdörren 

som en trådlös dörrklocka.

Lätt och slitstark

Tryckknappssändaren är utformad för att 

klara dagligt bruk, i stort sätt underhållsfri och 

håller i flera år på endast ett batteri.

Visit tryckknappssändare
BE1420/BE1240

Styr ditt hem med fingertoppskänsla.

Enkel att använda
Bär den runt halsen hela dagen

Lätt och slitstark
Tål daglig användning

Lång batteritid
Håller upp till två år

Egenskaper

Säker radiolänk
Upp till 250 meters räckvidd

Använd den som dörrklocka

Tryckknappssändaren kan också användas 

som en trådlös dörrklocka. Sätt upp den 

bredvid ytterdörren, precis som en vanlig 

dörrklocka, så att du alltid kan välkomna 

familj och vänner.

När besökare trycker på knappen, skickas 

signalen vidare till din mottagare som med 

ljud, ljus eller vibrationer talar om att dina 

gäster står vid dörren.

Använd den som personlarm

Be din partner bära tryckknappssändaren 

runt halsen, så att du alltid finns till 

hands om något händer som kräver din 

uppmärksamhet.

När din partner trycker på knappen för att 

kalla på hjälp, skickas signalen omedelbart 

till din Visitmottagare som ger ifrån sig en 

ljudsignal, blixtrar eller vibrerar, beroende på 

vilken mottagare du har.
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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.

ProduktöversiktMått och vikt

Höjd: 66 mm

Bredd: 48 m

Djup: 23 mm

Vikt: 50 g inkl. batterier

Omgivning
   För inomhus- och utomhusbruk i skyddat läge. 

Ej vattentät.

   Arbetstemperatur: -30°-40° C

   Relativ luftfuktighet:  15% -90%, ej kondenserande

Ström och batteri
   Batterityp 

6V PX28A alkaliskt eller 6V PX28L litium

   Strömförbrukning 
Aktiv 35 mA, viloläge 0.05 μA

   Drifttid 
~ 2 år

Teknisk 
information

I paketet
   BE1420 / BE1240 

Visit tryckknappssändare

   PX28A 6V alkaliskt batteri

   Halsrem med säkerhetslås

   Skruv och plugg

   Dubbelhäftande tejp

   Bruksanvisning

48 mm 23 mm

66
 m

m

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.

Knappar och reglage
1   Lysdiod för status

2   Tryckknapp

3   Signalomkopplare

4 Radionyckelomkopplare

5   Batterifack

6   Uttag för halsrem

7 Tejp för väggmontering
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