Visit armbandsmottagare
BE8102

Egenskaper
Diskreta vibrationer
Tysta och diskreta larm
Olikfärgade lysdioder
Lätt att skilja signalerna åt
Bekväm att bära
Skonsamma materialval
Enkel att anpassa
Utbytbart armband
Laddare ingår
Utrustad med sängvibratoruttag

Vid din sida, dag som natt.
Armbandsmottagaren från Bellman & Symfon

symboler som tänds upp i olika färger beroende

är en del av Visits lösningar för smarta hem och

på vilken signal den tar emot. Bär den på armen

hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Med

för att alltid få reda på om något händer som

diskreta vibrationer talar den om när dörren

kräver din uppmärksamhet.

eller telefonen ringer, när din bebis behöver
uppmärksamhet eller om en brand skulle inträffa.

Den medföljande laddaren har reservbatteri
och en ingång för sängvibrator. Placera

Mottagaren är utrustad med ett silikonarmband

sängvibratorn under kudden eller madrassen för

som är skonsamt mot huden och kan bäras precis

att vakna av vibrationer om något skulle hända

som ett vanligt armbandsur. Den har tydliga

under natten.

Teknisk
information

Mått och vikt

Knappar och reglage

Mottagare

Laddare

Höjd

49 mm

100 mm

Bredd

38 mm

95 mm

Djup

12 mm

117 mm

Vikt

27 g

185 g

Mottagare

Visit lysdioder Lysdiod för batteri

Sängvibrator

100 mm

49 mm
38 mm

95 mm

Egenskaper

Silikonarmband

Ström och batteri

Diskreta larm
Avger tysta vibrationer som inte stör



Med laddare
7.5 V DC/1500 mA med strömaggregat



Tydliga signaler
Använder olikfärgat ljus och vibrationsmönster





Bekväm att bära
Silikonarmband som är skonsamt mot huden

Med batteri
Mottagare: 1x1.2 V V40H uppladdningsbart batteri
Laddare: 4x1.2 V NiMH uppladdningsbart batteri





Laddare ingår
Utrustad med uttag för sängvibrator

Strömförbrukning
Mottagare: Aktiv 100 mA, viloläge 3 mA
Laddare: Aktiv 650 mA, viloläge 70 mA
Drifttid och laddningstid
Mottagare: ~30 h, laddningstid: ~8 h
Laddare: Laddningstid för reservbatteri ~24 h



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.

I paketet



Ström

Laddare





Uttag för sängvibrator

Testknapp

Laddning Strömaggregat

Visit lysdioder
Lysdioderna visar i vanliga fall följande:
Orange lysdiod med en nappsymbol
		 Visit Babymonitor har aktiverats

		

Grön lysdiodmed en dörrsymbol
		 Visit dörrsändare har aktiverats



		

Gul lysdiod med en telefonsymbol
Visit telefonsändare har aktiverats

		

Röd lysdiod med en eldsymbol
Visit Brandvarnare har aktiverats

Tillbehör



BE1560 Armbandsmottagare med extra armband



BE1270 Sängvibrator



BE1570 Laddare med strömförsörjning



BE9086 Extern trigg-kabel

Omgivning


För inomhusbruk



Arbetstemperatur: 0°-35° C



Relativ luftfuktighet:
15% -90%, ej kondenserande
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