
Mobilsändare
BE1433

Bluetooth
Upp till 250 m räckvidd

Notifierar för mobilsamtal och  
meddelanden
Signalerar din Visitmottagare när  
du får samtal eller meddelanden

Egenskaper

Lättanvänd app
Finns för både iOS & Android

Skickar Visitnotiser till mobilen
Visar Visitnotiser på din mobil,  
surfplatta eller smartklocka

Med mobilsändaren blir det enklare än någonsin att ha koll på 

hemmets signaler och hålla kontakten med familj och vänner.  

Den ansluter ditt Visitsystem till din mobil, surfplatta eller smartklocka 

via Bluetooth. Så snart du har installerat Visit-appen kan du börja 

ta emot Visitnotiser direkt i din mobila enhet. Dessutom kommer 

dina Visitmottagare att ljuda, blixtra och vibrera vid inkommande 

mobilsamtal och meddelanden.

I Visit-appen som finns för både iOS och Android  

kan du enkelt anpassa dina notiser och få en 

översikt över dina anslutna enheter.

Mobilsändaren har anslutning för fast 

telefon samt triggeringång för till exempel 

trampmatta, dörrklocka eller magnetkontakt.

Ansluter Visit till din mobil, 
surfplatta eller smartklocka. 



Aktivering
   Mobiltelefon, via Bluetooth  

   Testknappar och fast telefon

   Tillbehör, som t ex. trampmatta eller  
magnetkontakt.

   Dörrklockan, via extern triggeringång

Frekvens och räckvidd
    ISM-frekvens: 868.30 MHz

   ISM-räckvidd: Upp till 250 m 

   Bluetoothfrekvens: 2400 – 2483.5 MHz

   Bluetoothräckvidd: Upp till 250 m

Underhåll och rengöring
    Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik fukt i 

öppningarna. Använd inte rengöringsmedel.
   Ej för återanvändning

Radionycklar, antal
   64 som standard. 

Knappar och anslutningarStorlek och vikt

Höjd: 100 mm

Bredd: 65 mm

Djup: 27 mm

Vikt: 120 g inkl. batterier

Anslutningar
   RJ11 ingång till analogt telefonjack

   3.5 mm extern triggeringång för tillbehör

   Anslutning för nätadapter

   Bluetooth 5.0 

Omgivning
   Endast för inomhusbruk

   Temperatur: 0 – 35 °C

   Relativ luftfuktighet: 15% -90%  
(ej kondenserande)

Ström och batteri
   Nätdrift: 5 V DC / 1000 mA
   Batterireserv: 2 x 1.5V AA batterier
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Tillbehör
Följande tillbehör finns tillgängliga:

  BE9023 Magnetkontakt

  BE9026 Trampmatta

  BE9253 Extern triggerkabel (3.5 mm)

I förpackningen 
  BE1433 Mobiltelefonsändare

  Nätadapter och strömkabel

  2 x 1.5V AA batterier

  Telefonsladd med mellanpropp  

  Skruv och plugg

Testknappar

Nätadapter Fast telefon

Dörrklocka

Mobiltelefon

LED-indikatorer
3.5 mm extern  
triggeringång MagnetkontaktTrampmatta

Kompabilitet
   iOS11 eller senare | Android 6 eller senare

   iPhone 6S eller senare | Moderna Androidtelefoner


