Visit
Bereikbaarheid en Veiligheid

Visit systeem

Signalering in
uw huis.
Uw huis is uw thuis. Het is de plek waar u
slaapt, waar uw gezin leeft en waar u zich
veilig voelt.
Het Visit wek- en waarschuwingssysteem
signaleert zoemende deurbellen, rinkelende
telefoons, babygeluiden en waarschuwt u als
er brand uitbreekt.

Deurbelsignalering
Visit is verbonden met uw deurbel en
waarschuwt u wanneer er iemand aanbelt.
Telefoonsignalering
Visit is verbonden met uw telefoons en
waarschuwt u bij binnenkomende oproepen.
Brandbeveiliging
Visit is er ook voor uw veiligheid en zal u
waarschuwen wanneer er brand uitbreekt.
Babyfoon
Visit waarschuwt u wanneer uw kind om
aandacht vraagt.

Deurbel signalering

Weten wanneer uw
bezoek arriveert.
Familie-etentjes voorbereiden is altijd een drukke
aangelegenheid. Uw huis komt tot leven met
pruttelende pannen, een draaiende mixer en het
geluid van uw stofzuiger.
Visit laat u weten wanneer uw gasten aanbellen,
zodat u uw focus op de activiteiten in uw huis kunt
houden.

Bij de voordeur
Wanneer uw familie aanbelt.

In de gang
De deurbelzender verstuurt een signaal
naar uw wekker en flitslamp of pager.

In huis
De flitsen van uw flitslamp of de trillingen
van uw pager waarschuwen u wanneer
uw gasten hebben aangebeld.

Telefoon signalering

Contact houden
met uw geliefden.
In onze huidige internationale gemeenschap wonen
familie en vrienden in alle uithoeken van de wereld.
Het is dan heel fijn om te weten dat uw geliefden
slechts een (beeld) telefoontje van u verwijderd zijn.
Visit laat u weten wanneer u een oproep of
bericht ontvangt. Zo blijft u in contact met de
buitenwereld.

Aan de telefoon
Wanneer de vaste of mobiele telefoon
een oproep of bericht ontvangt.

In de gang
De mobiele telefoonzender verstuurt
een signaal naar uw wekker en
flitslamp of pager.

In huis
De flitsen van uw flitslamp of de trillingen
van uw pager waarschuwen u wanneer
iemand u probeert te bereiken.

Brandbeveiliging

Uw huis en familie
beschermen.
Het hedendaagse meubelmateriaal geeft vuur de
kans zich sneller te verspreiden. Tegenwoordig
kan in minder dan 5 minuten een hele kamer in
brand staan. Visit detecteert rook en vuur in een
vroeg stadium en stuurt direct een alarmsignaal
naar al uw ontvangers. Het feit dat u tijdig aan een
noodsituatie kunt ontsnappen, geeft een veilig
gevoel aan u en uw gezin.

Bij brand of rookontwikkeling
Als er brand uitbreekt terwijl u
slaapt of bezig bent in huis.
Op het plafond
De rookmelder verstuurt een signaal
naar uw wekker en flitslamp of pager.
In huis
De flitsen van uw flitslamp of
de trillingen van uw pager en
wekker waarschuwen u wanneer
er rookontwikkeling is.

Babyfoon signalering

Altijd in de buurt
van uw kind.
Zorgen voor de gezondheid en de veiligheid van
uw baby is één van uw belangrijkste taken als
ouder. Visit waarschuwt u wanneer uw kind om
aandacht vraagt.
Het feit dat u met uw kind in contact blijft zorgt
voor een gerust gevoel.

In de wieg
Wanneer uw lieveling uw
aandacht vraagt.
In de kinderkamer
De babyfoon verstuurt een signaal
naar uw wekker en flitslamp of pager.
In huis
De flitsen van uw flitslamp of de
trillingen van uw pager of wekker
waarschuwen u wanneer uw
lieveling om aandacht vraagt.

De ontvangers.

Nieuw

Smaken verschillen, daarom hebben we voor u een
reeks ontvangers ontwikkeld die naadloos samenwerken met elkaar en uw huis.

Nu kan je ook VISIT notificaties ontvangen
rechtstreeks op je smart device.

Flitsontvanger - BE1442
Waarschuwt u met heldere
flitssignalen die zelfs in grotere
kamers goed zichtbaar zijn.

Pager - BE1470
Waarschuwt u met trillingen. Is
lichtgewicht en kan aan uw riem, in uw
zak of om uw nek worden gedragen.

Wekker - BE1580
Wekt u met geluid, heldere flitsen
en krachtige trillingen onder het
kussen of matras.

Draagbare ontvanger - BE1450
Waarschuwt u met geluidssignalen
en flitssignalen. Overal in huis, op het
balkon of in de tuin te gebruiken.

Leven met Visit.

1 Deurbelzender
Signaleert het
deurbelgeluid

2 Rookdetector
Detecteert rook
en brand

3 Babyfoon
Signaleert de geluiden
van uw kind

4 Mobiele telefoonzender
Maakt connectie met je gsm,
tablet en smartwatch
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5 Flitsontvanger
Waarschuwt met
heldere flitsen

6 Wekker
Geeft geluid, flitsen
en trillingen

7 Draagbare ontvanger
Waarschuwt met
geluid en flitslicht

8 Pager
Waarschuwt met
trillingen

Listen to life
Multi Care Systems (MCS) helpt mensen
met gehoorverlies actief in het leven en in
de maatschappij te blijven staan.
Voor mensen met gehoorverlies kunnen
‘simpele’ dingen een fikse uitdaging zijn.
De deurbel horen, een tafelgesprek volgen,
vergaderen, communiceren op feestjes,
een baby horen huilen; het kan veel energie
kosten. En dat hoeft helemaal niet.
MCS biedt u een breed assortiment hooroplossingen van verschillende merken.
Denkt u aan luistersystemen, persoonlijke versterkers, wek- en waarschuwingssystemen. We geven u graag goede informatie over het gebruik en de aanschaf
van deze hulpmiddelen en de vergoedingsregels bij uw verzekeraar. Onze
technische medewerkers installeren de hoor-oplossingen persoonlijk bij u thuis.
Wij zorgen dat u optimaal betrokken blijft in de maatschappij en in uw sociale
leven niets mist. Listen to life.
Neemt u voor informatie of advies contact met ons op? Ons team staat u graag te

Multi Care Systems
Drachmeweg 2
2153 PA Nieuw Vennep
Telefoon 023 5544011
info@multicaresystems.nl
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woord. Ook uw audicien kan u verder informeren en voorlichten.

