Visit

Smarta hem för människor
med nedsatt hörsel

Visit

Möt det smarta
hemmet.
Ditt hem är din borg. Det är där du sover, umgås
med familjen och känner dig trygg. Visitsystemet
är utformat för att vaka över ditt hem så att du
kan fokusera på att ta hand om dig själv och dina
närmaste.
Så när du har fullt upp, hjälper Visit till att
hålla reda på ringande telefoner, sjudande
kastruller och surrande dörrklockor.

Dörrsensor
Håller koll på dörrklockan och talar
om när gästerna står vid dörren.
Telefonsensor
Fungerar med mobil och fast telefon
och hjälper dig att hålla kontakten.
Babyvakt
Vakar över dina barn och gör dig
uppmärksam på varje litet knyst.
Brandvarnare
Vaktar ditt hem och väcker dig om
en brand skulle uppstå.

Dörrsensor

Talar om när
gästerna kommer.
Det är mycket förberedelser inför ett släktbesök.
Middagen skall lagas, golven fejas och sängar
bäddas. Huset väcks till liv med puttrande
grytor, surrande köksmaskiner och vinande
dammsugare.
Visit talar om när dina gäster står vid dörren så att
du alltid kan hälsa dem varmt välkomna.

Vid ytterdörren
När dina vänner kommer och
ringer på dörrklockan.

I hallen
Skickar dörrsändaren en signal till
pagern på ditt bälte.

På bältet
Med vibrationer talar pagern om
för dig att gästerna har anlänt.

Telefonsensor

Håll kontakt med
familj och vänner.

I telefonen
När den fasta telefonen / mobilen
ringer eller tar emot meddelande.

I dagens globala samhälle lever familj och
vänner ofta vitt skilda åt. Då är det skönt att
veta att dina närmaste bara är ett telefon- eller
videosamtal bort.

I hallen
Skickar telefonsändaren en signal
till blixtmottagaren.

Visit talar om när telefonen ringer eller tar emot
meddelande och gör det enkelt att hålla kontakten med dem som betyder allra mest.

I vardagsrummet
De kraftfulla blixtarna visar att
någon försöker nå dig.

Babyvakt

Vakar över dina
minsta.

I barnsängen
När ditt barn vaknar och
behöver din uppmärksamhet.

Att få våra barn att känna sig trygga är en av våra
viktigaste uppgifter som föräldrar. Visit håller ett
vakande öra på dina små och kan göra dig uppmärksam på minsta lilla knyst, dygnet runt.

I barnkammaren
Skickar babyvakten en signal
till mottagaren på din handled.

Att veta att du alltid har kontakt med din bebis,
även medan du sover, ger dig själv möjlighet att
komma till ro.

På handleden
Vibrationerna talar om
att ditt barn behöver dig.

Brandvarnare

Skyddar ditt hem
och din familj.
Dagens möbelmaterial är brandfarligare än
någonsin och på bara ett par minuter kan
rummet vara helt övertänt. Visit upptäcker rök
och pyrande eld i ett tidigt skede och skickar
vidare larmet till ditt sovrum.
Vetskapen om att du blir väckt i en nödsituation ger dig och din familj en lugnare sömn.

I vardagsrummet
Om en brand skulle uppstå
medan du sover.

I taket
Skickar brandvarnaren en
signal till din väckarklocka.

I sovrummet
Det kraftfulla ljudet, ljuset och
vibrationerma väcker dig genast.

Visitmottagare.
Alla gillar olika. Därför har vi tagit fram en hel
serie Visitmottagare som fungerar tillsammans
och smälter in i ditt hem.

BE1442 Blixtmottagare
Använder klart och kraftfullt
blixtljus som är tydligt även
mot ljusa ytor.

BE1470 Pager
Använder mjuka vibrationer.
Liten och lätt och kan bäras på
bältet eller i fickan.

BE8102 Armbandsvibrator
Använder mjuka vibrationer. Liten
och diskret och går att bära som
ett vanligt armbandsur.

BE1450 Portabel mottagare
Använder kraftfullt ljud. Trådlös
och lätt att ta med sig ut på balkongen eller i trädgården.

BE1580 Alarm clock
Väcker dig med ljud, blixtljus och
starka vibrationer under kudden
eller madrassen.

Att leva med Visit.

1 Dörrsändare
Detekterar dörrklockan

Här är ett exempel på hur ett Visitutrustat hem
kan se ut. Vad passar dig?

2 Brandvarnare
Upptäcker rök och eld

3 Babyvakt
Vakar över barnen

4 Telefonsändare
Detekterar telefon & mobil
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5 Blixtmottagare
Blixtrar med ett klart ljus

6 Väckarklocka
Ljuder, blixtrar & vibrerar

7 Portabel mottagare
Avger ett kraftfullt ljud

8 Pager
Använder vibrationer

Vi värnar
om din hörsel
Bellman & Symfon utvecklar lösningar
som förbättrar livskvaliteten för de med
nedsatt hörsel. Företagets anställda och
samarbetspartners är alla djupt engagerade och vi har ett nära samarbete med
hörselvården och ledande hörselexperter,
allt för att skydda dina öron och för att
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skapa bättre hörselprodukter för alla.

bellman.com

