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Visit dörrsändare BE1411

Knappar och anslutningar

I förpackningen  

 BE1411 Visit dörrsändare

 21,5 V AA alkaliska batterier

 Kardborreband för montering

 Skruv och plugg

Ström och batteri

 Batterityp 
21,5 V AA litium eller  
alkaliska batterier

 Strömförbukning 
Aktiv < 70 mA 
Viloläge < 15 μA

 Driftstid 
Alkaliska batterier ~ 5 år 
Litiumbatterier ~ 10 år

Omgivning

 Endast för inomhusbruk  
Arbetstemperatur 
0° till 35° C

 Relativ luftfuktighet 
15% till 90%, icke-kondenserande

Frekvens och räckvidd

 Radiofrekvens 
868,3 MHz

 Räckvidd  
50 - 250 m beroende på byggnadens 
konstruktion och planlösning

Tillbehör

Dörrsändaren kan kompletteras med:

 BE9199 Extern mikrofon 2,5 m

 BE9200 Extern mikrofon 0,75 m

Storlek och vikt

 Höjd: 100 mm

 Bredd: 65 mm

 Djup: 27 mm

 Vikt: 120 g, inkl. batterier

Aktivering

 Via mikrofonen och testknapparna 

 Via den elektromagnetiska detektorn

 Via en extern mikrofon (tillbehör)

 Via en befintlig dörrklocka ansluten 
till den externa triggeringången

Ingångar

 3,5 mm extern mikrofoningång

 Extern triggeringång (plint)

Teknisk information

Test / programmering

Extern triggeringång

3,5 mm extern  
mikrofoningång

BE9199 / BE9200 
Extern mikrofon

Intern mikrofonStatuslampor

Tryckknapp för dörrklocka
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Installation – endast en ljudkälla
1 Dra bort batterifliken för att starta sändaren.  

Rengör väggen med med-följande våtservett och ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet.

2 Klistra upp dörrsändaren t.v. om dörrklockans ljudkälla så nära som möjligt.  
Du kan istället använda medföljande skruv och plugg.

Max 3 cm

Ljudkälla

1 2

Alternativ installation – endast en ljudkälla
Använd en extern mikrofon (tillbehör)

1 Anslut den externa mikrofonen (säljs separat) till dörrsändaren. 
Ta bort skyddsfilmen på mikrofonen och fäst den över porttelefonens högtalare.

2 Dra bort batterifliken för att starta dörrsändaren. Ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet och montera sändaren på väggen.

3 Inom 2 min, tryck 10 ggr på den nedre knappen för att inaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 ggr i rött.
 Notera: Om du överstiger 2 minuter, behöver du starta om dörrsändaren genom att ta ur och montera batterierna igen.

Återaktivera den interna mikrofonen
Starta om dörrsändaren genom att ta ur och montera batterierna igen. Inom 2 minuter, tryck 10 gånger på den nedre 
knappen för att återaktivera den interna mikrofonen.  Lysdioderna blinkar 3 gånger i grönt för att visa att mikrofonen är på.

Ext. mik.
(säljs separat)

1 2 3

10
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Installation – porttelefon och elektrisk dörrklocka
1 Anslut den externa mikrofonen (säljs separat) i dörrsändaren.  

Ta bort skyddsfilmen från mikrofonen och fäst den på porttelefonens högtalare. 

2 Dra bort batterifliken för att starta sändaren.  
Rengör väggen med våtservett och ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet.  

3 Klistra upp dörrsändaren t.v. om dörrklockans ljudkälla så nära som möjligt.

 Notera: Avståndet mellan porttelefon och dörrklocka måste vara minst 25 cm för att undvika ljudstörningar.

Installation – porttelefon och mekanisk dörrklocka
Om du har en mekanisk dörrklocka och porttelefon kan du behöva två dörrsändare, dvs en för respektive ljudkälla. Så här 
monterar du dem.

1 Dra bort batterifliken för att starta respektive dörrsändare.  
Rengör väggytan med medföljande våtservett och ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet.

2 Klistra upp den ena dörrsändaren t.v. om dörrklockan och den andra t.v. om porttelefonens högtalare, så nära 
ljudkällorna som möjligt.

2

Extern mikrofon
(säljs separat)

Elektronisk
dörrklocka

Max 3 cm

31

Max 3 cm Max 3 cm

1 2

Mekanisk
dörrklocka
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Använda elektromagnetisk avkänning
Sändaren kan ställas in så att den känner av elektromagnetiska fält från elektriska dörrklockor.  
Så här gör du:

 Aktivera elektromagnetisk avkänning: Flytta signalomkopplare nr 4 uppåt (På).

 Inaktivera elektromagnetisk avkänning: Flytta signalomkopplare nr 4 nedåt (Av).

Ext. trig

Ext. trig

På

Installation – trådbunden dörrklocka
1 Dra bort batterifliken för att starta dörrsändaren. 

Inom 2 min, tryck 10 ggr på den nedre knappen för att inaktivera den interna mikrofonen. Lysdioderna blinkar 3 ggr i rött.

2 Öppna locket på sändaren för att komma åt skruvplinten. Det finns tre anslutningsmöjligheter:
 Använd anslutningspunkt 1 och 2 för att koppla in en aktiv brytare, som t.ex ett strömrelä.  

Notera: Strömmen måste vara 2 – 30 VDC, polaritetsoberoende eller 2 – 24 VAC 5 – 150 Hz. 
 Använd 2 och 3 för att koppla in en passiv mekanisk brytare, som t.ex en dörrklockas tryckknapp.

3 Snäpp fast luckan igen, rengör väggen med en våtservett, ta bort skyddsfilmen från kardborrebandet och fäst 
dörrsändaren på väggen.  

1 2 3

10

2 31
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Med dörrklocka eller porttelefon

1 Tryck på dörrklockan eller porttelefonen. 
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den 
aktiveras av ljudet och skickar en radiosignal.

2 Den gröna Visitlampan på mottagaren tänds för att visa 
att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, 
blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

Notera: Om signalmönstret har ändrats kommer 
mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag.  

Testa anslutningen

Med testknapparna

1 Tryck samtidigt på dörrsändarens testknappar. 
Sändarens statuslampa tänds i grönt för att visa att den 
skickar en radiosignal.

2 Den gröna Visitlampan på mottagaren tänds för att visa 
att signalen har nått fram. Dessutom börjar den att ljuda, 
blixtra eller vibrera beroende på mottagare.

Notera: Om signalmönstret har ändrats kommer 
mottagaren att reagera enligt tabellen på nästa uppslag. 

1 2 3

OK

Ej OK

Optimera identifiering av dörrklockan
Nästa steg är att lära sändaren känna igen dörrklockan.

1 Håll in knapp 1 ända tills den översta lysdioden börjar blinka. Släpp knappen för att börja spela in. 

2 Dörrklocka med summerljud: Håll in knappen på dörrklockan i minst 8 sekunder.   
Dörrklocka med klockljud: Tryck på dörrklockan minst 8 gånger.

3 Tryck på knapp 1 på sändaren för att avsluta inspelningen. Om lysdioden lyser med rött sken måste steg 1 och 2 
upprepas. Använd samma metod för att spela in ljudet från porttelefonen/extern mikrofon med knapp 2.  
Notera: För att ta bort alla inspelade ljud, tryck och håll nere sändarens testknappar i 5 sekunder. Inställningar för 
radionyckel och signalmönster påverkas inte.

1 2 1 2
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Förinställt signalmönster
När dörrsändaren aktiveras händer följande:

1 Statuslampan tänds i grönt för att visa att sändaren skickar en radiosignal till mottagaren.

2 Den gröna Visitlampan på mottagaren tänds och den börjar ljuda, blixtra eller vibrera i ett specifikt mönster,  
s.k. signalmönster. Sändaren och de anslutna tillbehören styr signalmönstret och förinställningen är:

Sändare     Signalmönster, mottagare

Källa  Statuslampa Visitlampa Ljud Vibration  Blixt

 Intern mikrofon Grön, övre Fast grönt ljus 1dörrklocka, mörk Långsam  Ja

 Extern mikrofon Grön, nedre Blinkar grönt 2dörrklocka, ljus Långsam  Ja

 Ansluten dörrklocka Grön, övre 3blinkar grönt 1dörrklocka, ljus Långsam  Ja

Byta signalmönster
Att byta signalmönster är enkelt. Öppna locket på sändaren och flytta signalomkopplarna enligt 
tabellen nedan:

Sändare     Signalmönster, mottagare

Inställning Källa    Visitlampa Ljud Vibration   Blixt

 Int. mik. / inlärd signal 1 / test Fast grönt ljus 1dörrklocka, mörk Långsam  Ja
 Ext. mik. / inlärd signal 2  Blinkar grönt 2dörrklocka, ljus Långsam  Ja
 Ansluten dörrklocka 3blinkar grönt 1dörrklocka, ljus Långsam  Ja

 Int. mik. / inlärd signal 1 / test 2blinkar grönt 2dörrklocka, mörk Långsam  Ja
 Ext. mik. / inlärd signal 2  3blinkar grönt 1dörrklocka, ljus Långsam  Ja
 Ansluten dörrklocka Blinkar grönt 2dörrklocka, ljus Långsam  Ja

 Int. mik. / inlärd signal 1 / test 3blinkar grönt 1dörrklocka, ljus Långsam  Ja
 Ext. mik. / inlärd signal 2  2blinkar grönt 2dörrklocka, mörk Långsam  Ja
 Ansluten dörrklocka 3blinkar orange Babymelodi Snabb  Ja

 Int. mik. / inlärd signal 1 / test Blinkar grönt 2dörrklocka, ljus Långsam  Ja
 Ext. mik. / inlärd signal 2  Fast grönt ljus 1dörrklocka, mörk Långsam  Ja
 Ansluten dörrklocka Blinkar orange Babymelodi Snabb  Ja

 Int. mik. / inlärd signal 1 / test Fast grönt ljus 1dörrklocka, mörk Långsam  Ja
 Ext. mik. / inlärd signal 2  3blinkar grönt 1dörrklocka, ljus Långsam  Ja
 Ansluten dörrklocka 2blinkar grönt 2dörrklocka, mörk Långsam  Ja

 Int. mik. / inlärd signal 1 / test Fast grönt ljus 1dörrklocka, mörk Långsam  Ja
 Ext. mik. / inlärd signal 2  Blinkar grönt 2dörrklocka, ljus Långsam  Ja
 Ansluten dörrklocka Blinkar gult 2ringsignal, ljus Mellan  Ja

 Int. mik. / inlärd signal 1 / test 3blinkar grönt 1dörrklocka, ljus Långsam  Ja
 Ext. mik. / inlärd signal 2  Fast grönt ljus 1dörrklocka, mörk Långsam  Ja
 Ansluten dörrklocka Rött + orange ljus VMA-signal Lång  Ja

 Int. mik. / inlärd signal 1 / test Blinkar grönt 2dörrklocka, ljus Långsam  Ja
 Ext. mik. / inlärd signal 2  2blinkar grönt 2dörrklocka, mörk Långsam  Ja
 Ansluten dörrklocka Blinkar rött Brandlarm Lång  Ja

På
Av
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Byta radionyckel
Om ditt Visitsystem aktiveras utan anledning så finns det förmodligen ett närliggande system som stör. För att undvika 
radiostörningar bör du byta radionyckel på alla enheter. Radioomkopplarna sitter under sändarens lock.

Så här byter du radionyckel:

1 Öppna locket på sändaren och flytta valfri radioomkopplare uppåt (på) för att byta 
radionyckel. Alla radioomkopplare är från början positionerade nedåt (av).

2 Tryck och håll nere test / funktionsknappen på mottagaren tills den gröna och gula 
Visitlampan blinkar växelvis. Släpp knappen.

3 Tryck på sändarens testknappar inom 30 sekunder för att skicka den nya radionyckeln.

4 Visitlamporna på mottagaren blinkar 5 gånger för att visa att radionyckeln har ändrats. Därefter återgår den till normalläge.

 Notera: Alla Visitenheter måste ha samma radionyckel för att fungera tillsammans. 

5

1 2 3 4

På
Av
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Om Gör så här

Statuslampan blinkar orange en gång 
i minuten

 Byt batterier. Använd enbart 1.5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.

Statuslampan blinkar orange en gång i 
sekunden

 Det finns andra ljudkällor som stör dörrsändaren. Stäng av dem eller sänk ljudet.

 Koppla ur den externa mikrofonen för att säkerställa att den inte är trasig.

Statuslampan tänds när jag ringer på 
dörrklockan eller porttelefonen men 
mottagaren aktiveras inte  

 Kontrollera sändarens och mottagarens batterier och anslutningar.

 Flytta mottagaren närmare sändaren för att säkerställa att den är inom räckvidd.

 Kontrollera att dörrsändaren och mottagaren har samma radionyckel, se  
Byta radionyckel.

Statuslampan tänds inte när jag ringer 
på dörrklockan eller porttelefonen

 Ring på dörrklockan samtidigt som du flyttar dörrsändaren närmare / längre 
bort från ljudkällan. Rekommenderat avstånd är mindre än 3 cm.

 Lär dörrsändaren ljudet från din dörrklocka, se Programmera sändaren.

 Om signalen varierar mycket i styrka och ton, byt till elektromagnetisk avkänning.

 Om dörrsändaren fortfarande inte aktiveras, tryck och håll nere testknapparna i 
5 sekunder för att ta bort de inspelade ljuden, se Radera inspelade ljud.

Mottagaren aktiveras utan anledning  Det finns troligtvis ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare.  
Byt radionyckel på alla enheter, se Byta radionyckel.

Felsökning


