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De app installeren

De zender installeren

1 Zet de Bluetooth® aan

3 Plaatsen

6 De mobiele telefoon testen

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en
tik op het Bluetooth-pictogram.

Verwijder de beschermlaag van de klittenband op de
achterkant van de zender en plaats de zender op de
wand. Of gebruik de meegeleverde schroef en plug.

Laat u door iemand anders op uw mobiele telefoon
bellen. Het gele lampje op de Visit-ontvanger brandt
en gaat knipperen, maakt geluid of trilt (afhankelijk
van de ontvanger).
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4 Inschakelen
Trek aan het batterijlipje om de zender te starten.
De controlelampjes gaan groen branden om aan te
geven dat het apparaat is ingeschakeld.

7 De vaste telefoonlijn testen
Bel uw vaste telefoonlijn. Het gele lampje op de Visitontvanger gaat branden en gaat daarna knipperen,
maakt geluid of trilt (afhankelijk van de ontvanger).

5 Verbinden
SynchroneSynchrone
weergave weergave

Sluit de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
Steek de adapter in een stopcontact. Als u een vaste
telefoonlijn hebt, sluit u deze met de meegeleverde
splitter aan op de telefoonaansluiting.
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2 De app Visit installeren
Download de Bellman Visit -app vanuit
de App Store® of Google Play™ en volg de
installatie-instructies.
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De telefoonsplitter kan
er anders uitzien.

NEDERLANDS

Gebruik van de app

Welkom!

Nadat u de Visit-app heeft geïnstalleerd, ontvangt u
Visit-meldingen op uw mobiele telefoon. Daarnaast
zal uw Visit-ontvanger u waarschuwen bij ontvangst
van oproepen en berichten op uw mobiele telefoon.
Uw systeem bedienen vanuit de app is eenvoudig.
Dit kunt u doen:

Wat heeft u nodig?

Beheer meldingen
Schakel een melding in of uit en verwijder deze met een eenvoudige tik.

Bedien uw apparaten

 Een mobiele telefoon met
iOS 11 / Android 6 of hoger

Wat zit er in de verpakking?
1 Zendontvanger mobiele
telefoon
2 Adapterkabel
3 Telefoonkabel

4 Schroef en plug
5 Telefoonsplitter
6 Voedingsadapter
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Bekijk een overzicht van uw verbonden apparaten en tik op + om een
nieuw apparaat toe te voegen.
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Bekijk geschiedenis
Bekijk uw laatste meldingen, gesorteerd op datum en tijd.

Meer info
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Tik op Gebruiksaanwijzing in het
menu voor meer informatie over de
functies.
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* De telefoonsplitter kaner anders uitzien.

