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Tester FLT2e simulerer (etterligner) de fleste FlexiBlink sendere. Med Testeren i hånden 

kan du på en enkel måte demonstrere eller teste alle typer FlexiBlink mottakere. Når du 

trykker på en av symboltastene, vil varslingsmottakeren IRIS vise tilsvarende symbol på 

skjermen ledsaget av lydvarsling og lysblink. Andre FlexiBlink mottakere vil varsle med 

lysblink og eventuelt også med symboler og lyd/vibrasjon. 

 
Virkemåte 

Tester FLT2e har 14 symboltaster. Når du trykker på 

en av dem, vil FlexiBlink mottakere varsle hendelsen 

med lysblink, symbol og eventuelt også med 

lyd/vibrasjon. Testeren kan brukes med både nye og 

gamle FlexiBlink mottakere. 

Før vi viser hvordan Testeren brukes, skal vi gjen-

nomgå noen grunnleggende funksjoner i FlexiBlink: 

Huskode, ID-vender og Venderen Analog/Digital. 

 

Huskode 

FlexiBlink varslingsanlegg finnes 

i tusener av hjem i Norge. For å 

motta varsling kun fra egen bolig, 

bør du velge en tilfeldig huskode. De små, hvite  

bryterne settes i et vilkårlig mønster og likt i alle 

sendere og mottakere i boligen din. 

I Tester FLT2e er huskodebryterne plassert under 

plastproppen på baksiden. 

Bildet ovenfor viser fabrikkinnstillingen for  

huskodebryterne.  

 

Venderen ANALOG/DIGITAL 

FLT2e kan settes i analog eller 

digital. Dersom den settes i ana-

log modus kan den brukes mot 

eldre FlexiBlink mottakere. Det 

er viktig at et komplett varslingsanlegg er unisont i 

analog eller i digital. For å sette testeren i analog skal 

den røde venderen på bildet stå i stilling A (som står 

for Analog, dvs. “gammel”). Når venderen settes i 

stilling D (som står for Digital, dvs. “ny/moderne”), 

kan Testeren kun brukes med FlexiBlink mottakere 

der man har aktivisert digital virkemåte (for nærmere 

opplysninger kan du se bruksanvisningen for IRIS 

(B-DISe) eller Isbjørn (B-ISB5e). Bryteren er plassert 

under plastproppen på baksiden. 

 

ID-vender 

Nederst i høyre hjørne i fronten på Teste-

ren finner du en ID-vender. Den skal 

normalt stå i stilling 0. Lignede vender 

finner du i FlexiBlink sendere. 

Stillingen på ID-venderen bestemmer hvilken hjelpe-

tekst og eventuell talebeskjed som mottakerne skal gi 

ved varsling.  

Demonstrasjon / test 

 ID-vender i stilling 0 

 Venderen Analog/Digital i 

stilling D 

 

Bruk gjerne IRIS (B-DISe) og Isbjørn (B-ISB5e) når 

du nå skal prøve Testeren. 

1. Trykk på flammetasten for å simulere varsling 

fra røykvarsler. 

2. IRIS varsler med lysblink og kraftig lyd. 

Flammesymbol på skjermen – ingen hjelpetekst 

som forklarer hvor det brenner. 

3. Isbjørn tenner rødt lys i flammesymbolet på 

fronten, samt varsler med lysblink og lyd. 

4. IRIS og Isbjørnen stanser varsling etter fullendt 

varslingssekvens.  

 

Endre følgende: 

 ID-vender i stilling 9 

 

Følg samme framgangsmåte som ovenfor. 

IRIS vil vise brannsymbolet sammen med hjelpe-

teksten SOVEROM, ledsaget av lysblink og kraftig 

lyd. 

Isbjørn tenner rødt lys i flammesymbolet på fronten, 

samt varsler med lysblink og lyd. 

 

Tabellen nedenfor viser hvilke rom våre røykvarslere 

B-RVA5e (optisk) og B-RVA6e (Ion) kan melde i 

IRIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID-vender og brannvarsling i IRIS 

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 
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Siden Testeren simulerer røykvarslerne våre, vil 

mottakerne gi reell varsling under demonstrasjonen. 

Naboer som har åpnet for nabovarsling vil også bli 

varslet. 

 

STOPP tasten 
Dersom man trykker på Stopp-tasten så sendes det 

stopp informasjon til mottakerne. Dette kan være 

aktuelt etter at man har trykket på telefon tasten. Når 

man trykker stopp så vil mottakerne avbryte telefon-

varsling på samme måte som når man besvarer tele-

fonen. 

 

Demonstrere dårlig batteri i en sender 

 ID-vender i stilling 0 

 Venderen Analog/Digital i 

stilling D 

 

Med Testeren kan du på en svært enkel måte de-

monstrere hvordan dårlig batteri i FlexiBlink sendere 

meldes i mottakerne. Nederst i høyre hjørne av teste-

ren finner du en tast merket BAT, samt en liten lys-

pære. 

Slik simulerer du batterifeilmelding i mottakere: 

1. Trykk på tasten BAT. Den lille lyspæren ved 

siden av BAT-tasten begynner å lyse rødt.  

2. Trykk straks på f.eks. dørtasten. 

3. IRIS vil vise tilsvarende symbol samt blinken-

de beskjed BYTT BATTERI. 

4. Isbjørn vil indikere dårlig batteri i en dør-

relatert sender ved å la gult lys blinke i dør-

symbolet på fronten. 

5. Mottakerne vil vise batterifeilmelding konti-

nuerlig inntil man simulerer en dør-relatert 

sender med nytt batteri. 

6. Trykk på dørtasten en gang til. 

7. Etter at normal dørvarsling er slutt, er batteri-

feilmeldingen slettet. 

 

Simulering av batterifeilmelding i eldre mottakere: 

Endre følgende: 

 Venderen Analog/Digital i stilling A 

 

Bruk samme framgangsmåte som gitt ovenfor. Du må 

imidlertid tillate Testeren å arbeide opptil ett minutt, 

inntil du ser batterifeilmeldingen. 

 

Testeren i tekniker modus 

I servicesammenheng eller mer spesielle tilfeller kan 

man kan ha god nytte av å simulere hendelser som 

ikke er dekket opp av de 14 forhåndsdefinerte vars-

lingene. I slike tilfeller kan man sette testeren i tekni-

ker modus og simulere en hvilken som helst sender 

fra Vestfold Audio. For å komme i tekniker modus så 

trykkes bare «Tekn. Mode» tasten. Rød lysdiode vil 

begynne å blinke kontinuerlig for å indikere modu-

sen. For å gå ut av modusen trykker du den samme 

tasten. Testeren går da tilbake til vanlig modus. 

FlexiBlink sendere identifiserer seg med en tresifret 

kode. Når man er i tekniker modus taster man den 

tresifrede koden som man ønsker sendt. Eksempelvis: 

Brann = 062, Brann barnerom = 072, Dør = 028 og 

epilepsi alarm = 119.  I de tilfeller hvor dette er aktu-

elt så vil Vestfold Audio være behjelpelig med over-

sikt over aktuelle koder.  

 

Mens man er i tekniker modus kan man benytte stopp 

tasten for å sende stopp signaler. 

 

Dersom testeren ikke benyttes i løpet av 1. minutt vil 

den automatisk hoppe ut av tekniker modus.  

 

Testeren i sekvensiell modus 

I forbindelse med montering og test av FlexiBlink 

Repeater (B-FBRe), kan man ha god nytte av en 

automatisert sekvensiell kjøring av varslinger. Teste-

ren settes for eksempel på det sted i bygget hvor man 

ønsker å sette opp den aktuelle FlexiBlink senderen. 

Testeren simulerer den aktuelle senderen med faste 

mellomrom mens man observerer lysdioden på repea-

teren og sjekker respons i mottakerne rundt omkring i 

bygget.  

 

For å sette testeren i sekvensiell modus trykker du på 

symbol tasten som du ønsker skal repeteres, feks 

dørsymbolet. Grønn lysdiode vil lyse for å indikere at 

testeren sender varslingen «det ringer på døren». 

Mens den grønne lysdioden lyser så trykker og holder 

du inne «Tekn. Mode» tasten. Tasten holdes inne til 

den røde lysdioden begynner å blinke. Dioden vil 

blinke 3 ganger og så vil den begynne å lyse kontinu-

erlig. Ca hvert 9 sekund vil testeren gjenta varslingen. 

Den grønne lysdioden vil lyse hvert 9. sekund for å 

indikere at testeren sender. 

 

Sekvensiellmodus må avsluttes manuelt. For å gå ut 

av sekvensiell modus er det bare å trykke på en eller 

annen tast på testeren mens den røde lysdioden lyser. 

Den røde lysdioden vil slukke og testeren er tilbake i 

vanlig modus.  

 

Rekkevidde 

Tester FLT2e har rekkevidde tilstrekkelig for demon-

strasjon eller testing innenfor en enebolig eller au-

ditorium e.l. 

 

Batteri 

FlexiBlink Tester FLT2e drives av et 9 volt litium- 

batteri. Denne type batterier har stor kapasitet.  

Levetiden til batteriet avhenger imidlertid av hvor 

ofte Testeren blir brukt. 

 

Ved batteribytte kan man bruke alle typer 9 volt  

batterier. Vi anbefaler å bruke litium batteri. Bruk 

stjernetrekker og skru opp de fire skruene i bakkant 

for å komme til batteriet. 
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www.vestfoldaudio.no 

 

 

Tekniske spesifikasjoner nødvendig 
for sikker bruk 

Bruksområde: Innendørs. 

Driftsspenning: 9 volt batteri (litium eller alkalisk) 

Frekvens:  142 MHz 

Sendereffekt:  10 mW e.r.p. 

 

 

Rengjøring utført av bruker 
Tester FLT2e kan rengjøres med myk klut oppvridd i 

lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke 

utsettes for søl eller sprut med vann. 

 

Lagring når ikke i bruk 

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted. 

 

Returordning 
Defekt produktet skal behandles som EE-avfall og 

ikke kastes som restavfall. 

 

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 NAV Hjelpemiddelsentral 

 


