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Teknisk informasjon 

Produsent 

Vestfold Audio AS 
3241 Sandefjord 
 
Tekniske spesifikasjoner 

Bruksområde:  Innendørs. 
Driftsspenning: 9 V høykapasitets litiumbatteri 
Frekvens:  142.475 MHz 
Sendereffekt:  10 mW e.r.p. 
 
 
 

Rengjøring som kan utføres av bruker 
Du kan tørke av røykvarsleren med en fuktig, 
godt oppvridd klut med mildt såpevann.  
Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut 
med vann. 
Røykvarsleren bør støvsuges utvendig to ganger i 
året. 
 
Vedlikehold som kan utføres av bruker 
Batteriet må byttes når røykvarsleren indikerer 
at det er på tide med et nytt. 
 
Lagring når ikke i bruk 
Oppbevares på et tørt sted. 
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ID‐velger 

Innledning 

Røykvarsler B-RVA6e (ionisk) er en del av FlexiBlink systemet. Den har innebygd radiosender og vil 
starte FlexiBlink mottakere med samme huskode når den detekterer røyk. 
Blant våre mest brukte mottakere er displayet IRIS, lommevibratoren Junior og Aurora. 
 

Plassering og montering 

Finn et egnet sted for røykvarsleren. Vanligvis blir den montert i taket, minst 50 cm fra vegg.  
Flere røykvarslere i boligen, og fornuftig plassering av dem, kan gi økt sikkerhet. Røykvarsler  
B-RVA6e (ion) egner seg lite på steder med sterk trekk, høy luftfuktighet eller vanndamp. På slike steder 
bør man bruke FlexiBlink Optisk røykvarsler B-RVA5e. 
 
Monteringsanvisning: 
1. Vask bort støv og fett med spritservietten. 
2. Vent noen minutter til flaten er blitt tørr. 
3. Velg en kode. Se avsnittet Koding. 
4. Velg evt. en ID (identitet). Se avsnittet Identitet. 
5. Plugg på batteriet. Se avsnittet Batteri. 
6. Fest sokkelen til taket med borrelåsen. Trykk hardt mot taket. 
7. Sett røykvarsleren i sokkelen og vri til høyre. Se illustrasjonen. 
8. Test røykvarsleren sammen med FlexiBlink anlegget. 

 

 
Koding 

Røykvarsleren bør kodes når den tas i bruk. Da unngår du at den starter mottakere i nabolaget. 
Huskodebryteren er plassert på undersiden av røykvarsleren. Velg en tilfeldig huskode.  
NB! Husk på at alle sendere og mottakere i boligen må stilles til samme huskode for å kunne 
virke sammen. 
 
Batteri 

Innsetting av batteriet 

1. Sett batterihetten på batteriet. 
2. Legg batteriet på plass i batteribrønnen med den blå hetten inn først. Pass på at batteriet kommer 

godt ned og ligger an mot bunnen. 

Batteritype 
Røykvarsleren blir levert med et 9 volt Litiumbatteri som normalt vil vare i flere år. Ved batteriskift 
kan du bruke vanlige 9 volt batterier, men da må du regne med å bytte det oftere. 
 
Identitet 

Merk: Du behøver ikke ta hensyn til dette avsnittet dersom boligen bruker kun én FlexiBlink 
røykvarsler. 
I boliger med mer enn én FlexiBlink 
røykvarsler kan det være nyttig å vite hvilket 
rom eller etasje varslingen kommer fra. Med 
ID-velgeren bestemmer man hvordan vars-
lingen skal vises i FlexiBlink mottakere med 
display og/eller tale.  
ID-velgeren er synlig på undersiden av røykvarsleren. 
Med en liten skrutrekker dreier du ID-velgeren til 1, 2, 3, 4 osv. 
FlexiBlink IRIS mottakere vil da vise på displayet hvor i 
boligen/bygget alarmen går.  

0   Kun brannsymbol  8   Gang

  1   Kjeller    9   Soverom 

  2   Underetasje   A   Barnerom 

  3   1.etasje    B   Gjesterom 

  4   2.etasje    C   Hobbyrom 

  5   3.etasje    D   Kontor 

  6   Stue    E   Teknisk rom 

  7  Kjøkken     F   Ikke i bruk 

Sett inn  Er nå på plass

Vri 
røykvarsleren 
mot høyre 
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Etter montering av røykvarsleren 

Test i boligen 

Trykk på rød knapp (1) og observer at røykvarsleren indikerer aktivert 
testmodus med gul lysdiode(2). Trykk så inn testknappen(3) og hold 
den inne til FlexiBlink anlegget varsler. 
Sjekk at røykvarsleren starter mottakerne i FlexiBlink anlegget. 
Mottakerne vil nå varsle «Brannalarm», men identiteten/rommet vil 
ikke vises.  
Røykvarsleren skal testes regelmessig, minimum en gang pr. måned. 
  
Test med nabovarsling 

Hvis IKKE den røde knappen trykkes inn før testknappen, vil 
røykvarsleren sende ut brannalarm-melding (og ikke testmelding), som 
også vil oppfattes av FlexiBlink mottakere hos nabo. (Hvis 
nabovarsling er aktivert i mottakeren.). Med denne testmetoden vil 
riktig ID/rom-innstilling vises i mottakerne.(Se tabell over) 
 
Nedsatt følsomhet NB! 

Funksjonen for nedsatt følsomhet kan brukes dersom det er fare for at røykvarsleren starter mens du 
f.eks. lager mat. Trykk kort på testknappen (3) og funksjonen er aktivert i 10 minutter. Når perioden er 
over, varsler røykvarsleren med et lite pip at full følsomhet igjen er aktivert. 
 

Enkel feilsøking / Funksjonskontroll 

Svakt batteri 
Svakt batteri blir varslet med korte "pip" i røykvarsleren en gang i minuttet.  

FlexiBlink mottakere varsler også på forskjellig vis at røykvarsleren trenger nytt batteri. 
 
 
Tiltak:  
Sett inn nytt batteri og test deretter Røykvarsleren som beskrevet ovenfor. 
 
 
Dersom du trenger hjelp til feilretting 

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte 
det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg 
opplysninger om, eller til: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestfold Audio AS 
Sandefjord 

Fylles ut av hjelpemiddelsentral eller montør 
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