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Bruksanvisning 

NØDSTRØMBATTERI MED LADEFEILSENDER 

BACKUP4 

 

Nødstrømbatteriet er designet for bruk mot våre FlexiBlink mottakere og repeater. 

Nødstrømbatteriet settes inn mellom batterieliminatoren og mottaker / repeater. Da 

opprettholder FlexiBlink varslingsanlegg sin beredskap i flere timer ved et eventuelt 

strømbrudd. BACKUP4 har også deteksjon av strømbrudd (ladestrømfeil) med trådløs 

feilsignalering til FlexiBlink mottakere. 

 
Virkemåte 

Ved brudd i strømnettet vil nødstrømbatteriet 

automatisk strømforsyne FlexiBlink produktet 

det er koblet til.  

Grønt lys i indikatoren viser at nødstrømbatteriet 

er tilsluttet strømnettet. 

Hvis strømmen går eller batterieliminatoren tas 

ut av veggen, vil nødstrømbatteriet sende en 

feilmelding til FlexiBlink mottakere i huset.  

 

Montering 

Nødstrømbatteriet kan ligge fritt eller festes til 

vegg med de medfølgende borrelåser. 

Slik går du fram: 

1. Ta av plastproppen på undersiden av 

nødstrømbatteriet. 

2. Still inn huskoden på den blå 

huskodevelgeren og sett på proppen igjen. 

3. Endre eventuelt på ID velgeren. 

4. Trekk batterieliminatoren til 

mottakeren/repeater ut av kontakten på 

veggen. 

5. Koble ifra batterieliminatoren fra 

mottakeren/repeater.  

6. Koble mottaker/repeater til 

nødstrømbatteri. Benytt enten ledningen 

som følger med nødstrømbatteriet eller 

koble ledning fra mottaker/repeater direkte 

inn i nødstrømbatteriet. 

7. Plugg batterieliminatoren til 

nødstrømbatteriet inn i kontakten på 

veggen.  

 

Huskodevelger 

Nødstrømbatteriet har en blå 

huskodebryter, som må settes 

til eksakt likt på alle sendere 

og mottakere i boligen.  

 

Varslingsanlegget i boligen bør ha en tilfeldig 

valgt huskode – du velger den selv.  

Dersom brukeren allerede har FlexiBlink, må du 

kopiere huskoden fra et av de installerte 

produktene. NB! Bruk aldri fabrikkinnstillingen! 

Bruk en liten, butt gjenstand (f.eks. en kulepenn) 

når du nå skal skyve de små knastene i posisjon. 

 

 

Huskodebryteren 
(fabrikkinnstilling) 
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ID velgeren 

I husstander med mer enn ett nødstrømbatteri 

med ladefeilsender, kan det være nyttig å vite 

hvilken enhet det varsles fra. Med ID-velgeren 

bestemmer man hvordan varslingen skal vises i 

mottaker av type IRIS. For å komme til ID-

venderen må du skru opp de fire skruene fra 

baksiden og dele lokk og bunn. Man kan skille 

på 8 forskjellige nødstrømsbatterier ved å sette 

ID-velgeren i posisjonene 0-7. 

Fabrikkinnstillingen er ID-vender i posisjon 0. 

 

Rekkevidde 

Nødstrømbatteriet kan brukes i vanlig 

enebolig/leilighet og på arbeidsplasser. Dersom 

man har behov for varsling over lengre 

avstander, kan man bruke FlexiBlink Repeater 

(B-FBRe). Ta kontakt med Vestfold Audio for 

nærmere opplysninger. 

 

Lagring/oppbevaring over lengre tid 

Dersom nødstrømbatteriet har vært i bruk, men 

skal settes på lager, bør det settes i dvalestilling: 

1. Lade opp nødstrømbatteriet  

(f.eks. over natten). 

2. Koble fra batterieliminatoren og 

FlexiBlink produktet. 

3. Lokaliser et lite hull på baksiden av 

nødstrømbatteriet. 

4. Med en tynn skrutrekker e.l. trykker man 

én gang på den oransje knappen som kan 

skimtes gjennom hullet. 

Nødstrømbatteriet er nå satt i 

dvalestilling. Grønt lys i indikatoren er nå 

slukket. 

 

Ved gjentilkobling til strømnettet og FlexiBlink 

produktet, vil nødstrømbatteriet automatisk 

strømforsyne FlexiBlink produktet. Full 

beredskapsevne oppnås etter 14 til 18 timers 

ladetid 

 

Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk 

Batterieliminatoren (laderen) til 

nødstrømbatteriet må alltid stå tilsluttet 

nettspenning (230 volt AC), dvs. kontakten på 

veggen – ellers mister nødstrømbatteriet sin 

beredskapsevne! 
 

Vedlikehold 

Beredskapsevnen til nødstrømbatteriet bør testes 

årlig. Koble ifra strømforsyningen til 

nødstrømbatteriet og registrer hvor lenge 

produktet det er koblet til opprettholdes. Dersom 

beredskapsevnen bare er noen minutter så er 

nødstrømbatteriet defekt og bør repareres / 

erstattes. 
 

Rengjøring 

Koble nødstrømbatteriet av fra nettspenningen. 

Sett batteriet i dvalestilling (se 

bruksanvisningen). Nødstrømbatteriet kan nå 

rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, 

mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes 

for søl eller sprut med vann. 
 

Produsent 

Vestfold Audio AS 

3241 Sandefjord 
 

Tekniske spesifikasjoner 

Bruksområde: Innendørs. 

Batteritype: Ni-MH (nikkelmetallhydrid) 

Driftsspenning: 15 VDC (batterieliminator) 

Utspenning: 12 VDC 

Batterikapasitet: 650 mAh 

Beredskapstid ved strømbrudd: Flere timer.  

Frekvens:  142 MHz 

Sendereffekt:  10 mW e.r.p. 
 

Lagring når ikke i bruk 

Oppbevares på et tørt og helst kjølig sted. 
 

Returordning 
Defekt produktet skal behandles 

som EE-avfall og ikke kastes som 

restavfall. 
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