
   HMS art.nr. 236468 FlexiBlink 

 
 
 

 1 

Bruksanvisning 
ASSISTANSEALARM 

FL-ASSIST 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-10-04 
Dok.nr.: 0671C 

Vestfold Audio AS 
Sandefjord 



   HMS art.nr. 236468 FlexiBlink 

 
 
 

 2 

ID-velger 

Innledning 
Assistansealarmen FL-ASSIST er en del av FlexiBlink-systemet som benyttes for trygghets- og 
sikkerhetsløsninger for brukere med spesielle behov. FL-ASSIST har en alarmknapp og en 
alarmsnor for å påkalle assistanse. Produktet inneholder en radiosender som sender 
varslingsmeldinger til mottakere som står på samme huskode (kanal). 
 
Varlingsmottakere i FlexiBlink serien vil varsle lys, lyd, tale, symboler og/eller tekst, avhengig 
av deres innebygde funksjoner. FlexiBlink mottakere er ferdig programmert med talemeldinger 
og symboler som passer til alarmene. 
Hvis det er installert en FlexiBlink AppSender i boligen (institusjonen) vil denne kunne evaluere 
alarmene i henhold til gitte regler og iverksette ytterligere ekstern varsling. 
Systemet tillater også enkelt oppsett av varsling til nabo, som ofte er den nærmeste assistenten 
utenfor boligen. 
 
FL-ASSIST er tiltenkt brukt i boliger der personer kan tenkes å få behov for assistanse. Den er 
sprutsikker og kan dermed også installeres i baderom.  
Alarmsnoren kan dessuten gjøre det enkelt å påkalle hjelp når man ligger i sengen eller sitter på 
toalettet. 
 
Klargjøring og montering 
Assistansealarmen må stilles inn med informasjon om hvilket rom den installeres i og gis samme 
huskode (kanal) som varslingsmottakere opererer på. 
 

1. Åpne FL-ASSIST ved å skru ut de fire skruene på baksiden av enheten. 

2. Lokaliser huskodebryteren med 9 skyvebrytere. Still huskoden 
tilsvarende mønsteret på de andre enhetene i varslingssystemet.  

3. Still ID-venderen til den posisjonen som best 
passer til installasjonsstedet og varslingsbehovet. 
Benytt en liten flat skrutrekker. 

Se tabellen under for ID innstillingsvalg. 

4. Et litium 9V batteri følger med og er koblet til inne i enheten. Det byttes ut når enheten 
markerer at batteriet begynner å bli dårlig med rød/grønn blink. 

5. Skru enheten sammen igjen 

6. Nå er Assistansealarmen klar til bruk. 

7. Sett den fast på veggen med den medfølgende borrelås-tapen eller skru den fast med 
passende skruer gjennom festeørene. 
Pass på at den sette opp slik at det er lett å komme til alarmknappen og/eller alarmsnoren. 

 
Bytte batteri 
FL-ASSIST drives av et 9 volt batteri. Batteriet kan vare i flere år. Ved batteribytte kan man 
bruke alle typer 9 volt batterier, men det anbefales å benytte høykapasitets litium batteri. 
 

1. Åpne FL-ASSIST ved å skru ut de fire skruene på baksiden av enheten. 
2. Koble fra batteriet og sett inn ett nytt batteri. 
3. Skru enheten sammen igjen. 

Huskodebryter
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ID Innstillingsvalg 
FL-ASSIST kan varsle på ulike måter alt etter behov og plassering: 
 

ID Varsel ID Varsel 
0 ”Assistanse ønsket”, generell varsel 

ikke stedsspesifikk.  
Ikke nabovarsling. 

8 Epilepsi alarm. 
Ikke nabovarsling. 

1 ”Assistanse ønsket, soverom” 
Ikke nabovarsling. 

9 Sykesignal 2 – ”Kom Nå! ”. 
Ikke nabovarsling. 

2 ”Assistanse ønsket, badet” 
Ikke nabovarsling. 

A Sykesignal 1 - ”Kom Snart”. 
Ikke nabovarsling. 

3 ”Assistanse ønsket, stuen” 
Ikke nabovarsling. 

B  

4 ”Hjelp meg nå!”, alarm ikke 
stedsspesifikt. 
Ikke Nabovarsling. 

C  

5 ”Hjelp meg nå!, soverom” 
Ikke Nabovarsling. 

D  

6 ”Hjelp meg nå!, badet” 
Ikke Nabovarsling. 

E ”Hjelp meg nå!” 
Varsler i mottakere med aktivert 
nabovarslings-funksjon 

7 ”Hjelp meg nå!, stuen” 
Ikke Nabovarsling. 

F ”Assistanse ønsket.” 
Varsler i mottakere med aktivert 
nabovarslings-funksjon 

 
Vi skiller mellom assistanse ønskes og påkalling av umiddelbar hjelp i nødssituasjoner. Hvilken 
innstilling som egner seg avhenger av brukeren. Det er selvsagt mulig å installere flere FL-
ASSIST i boligen med ulike varslingsklasser. 
 
 

Rekkevidde 
FL-ASSIST dekker en normal leilighet eller enebolig. Rekkevidden kan utvides med FlexiBlink 
Repeater FBR10, hvilket kan være nødvendig hvis man ønsker å varsle hos nabo. 
 
Funksjonskontroll 
På FL-ASSIST finner du en indikatorlampe på forsiden. Den er vanligvis mørk. Når man trykker 
på knappen eller trekker i snoren vil den blinke grønt en gang som tegn på at den sender. Etter en 
liten pause vil den gi et kort oransje/rødt blink som indikerer at den er ferdig med varsling. 
 
Dersom et eller annet er galt vil indikatorlampen blinke rødt. 
Dersom indikatorlampen vedvarende veksler mellom rødt og grønt er det på tide å bytte batteriet.  
 
FlexiBlink mottakere indikerer at en sender har svakt batteri på ulike måter avhengig av deres 
innebygde funksjonalitet. 
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Enkel feilretting 

1. Ingen varsling  

a. Blinker ikke grønt ved sending  

i. Bytt batteri 

b. Blinker grønt ved sending 

i. Sjekk huskode. 

ii. Prøv å flytte mottaker nærmere eller forsøk med en repeater. 

2. Feil varsling 

a. Still inn riktig ID med ID-velgeren. 

3. Rødt/grønt blink 

a. Bytt batteri 
 
 
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: 
 

 
 

 
 
Produsent 
Vestfold Audio AS 
3241 Sandefjord 
 
Tekniske spesifikasjoner 
Bruksområde:  Innendørs 
Driftsspenning:  9 V høykapasitets 
litiumbatteri 
Frekvens:  142 MHz 
Sendereffekt:  10 mW e.r.p. 
 

Rengjøring utført av bruker 
Assistansealarmen kan rengjøres med myk 
klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. 
Hjelpemiddelet bør ikke utsettes for direkte 
vannsprut. 
 
Vedlikehold utført av bruker 
Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt, bortsett 
fra batteriskift. 
 
Lagring når ikke i bruk 

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted. 
 

 
 

 
 
 
 

Vestfold Audio AS 
Sandefjord 

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen 


