Varenr. 1572
HMS-nr.: 233408
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1. Innledning
ARMBÅNDSSENDER er en
sender som vi har designet for å
bæres på håndleddet. Ved et
enkelt trykk på armbåndssender kan man aktivisere
en varsling som vises på
varslingssystemet FlexiBlink.
ARMBÅNDSSENDER kan f.eks.
brukes som sykesignal eller
assistansealarm. Man kan selv
bestemme hvilken type varsling
som skal vises på FlexiBlink ved
konfigurasjon på ID-velgeren.
Funksjoner:
 Enkel å betjene.
 Sprutsikker.
 Signalrekkevidde innen
normal husstand.
 Lavt strømforbruk
 Enkelt å tilpasse lengde på
armbåndet.
 Enkel installasjon og bruk.
 Mulighet for opptil 48
armbåndssender til en
armbåndsmottaker.
Produktet er sprutsikkert, og det
kan derfor bæres mens man
dusjer. Det kan derimot ikke
senkes ned under vann som f.eks.
i et badekar.
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Varslingsmåter
ARMBÅNDSSENDER aktiverer
varsling ved å trykke på
trykknappen på senderen.
Signalet blir sendt til armbåndsmottakeren som videresender
signal til Flexiblink systemet.

2. Oversikt
I pakken

Armbåndssender
HMS art.nr.: 233401

Ladekontakt

Armbåndsmottaker

USB-lader

Rekkevidde
Armbåndssenderen og
Armbåndsmottakeren dekker en
vanlig enebolig eller leilighet.
Strømadapter

Batteri

Armbåndsmottaker

ARMBÅNDSSENDER har
innebygd oppladbart batteri som
lades ved hjelp en ladekontakt som
følger med produktet.

Forside

Laderkontakt kobles til en standard
USB lader(medfølger). Produktet
bør lades minimum hver 14. dag.
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Bakside

3. Komme i gang
Armbåndsmottaker
Strømtilkobling
Koble strømadapter til enheten og
til strømuttak i veggen
Still inn Huskoden
Alle FlexiBlink varslingsprodukter
du har i boligen, må stilles inn med
lik huskode. Skyv knappene i
huskodevelgeren til et tilfeldig valgt
mønster. Benytt gjerne det
medfølgende
verktøyet som
sitter i lokket.
Huskodevelger
(fabrikkinnstilling)

Velg funksjon (ID‐velger)
Armbåndsmottaker kan varsle
mange forskjellige typer hendelser.
Vri på Funksjonsvelgeren til den
posisjonen som passer til det som
skal varsles i mottakerne. Benytt
gjerne den
korte enden på det
medfølgende
verktøyet som
Funksjonsvelger
sitter i lokket.
(fabrikkinnstilling)
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ID

Varsling type

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

Sykesignal
Sykesignal Nr.2
Sykesignal Nr.3
Sykesignal Nr.4
Kom nå!
Kom snart!
Hjelp meg nå
Assistanse ønskes
Sykesignal 1 til 9 (sone 1)
Sykesignal 1 til 9 (sone 2)
Sykesignal 1 til 9 (sone 3)
Sykesignal 1 til 9 (sone 4)

Signaltype
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Daglig
Alarm
Daglig
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

Klokke Tale Iris
Hjelp meg nå (nabo)

Alarm

Større bygg /institusjoner
I større bygg eller institusjoner hvor
man har behov for å kombinere en
eller flere armbåndsendere mot
flere armbåndsmottakere, så
anbefaler vi å benytte Funksjonsvelgeren i posisjon 8 til B. Det er
også mulig å skille på de enkelte
armbåndene. Ved behov som
vedrører disse tingene så
anbefaler vi at du tar kontakt med
oss.

Montering
Armbåndsmottaker monteres
normalt på vegg med den
medfølgende borrelåstapen. Benytt
den medfølgende spritservietten
for å rengjøre veggen. Trykk
limflatene hardt på plass i minst 10
sekunder.
Alternativt kan enheten festes med
skrue til veggen gjennom
festehullet under batteriet.

Armbåndssender
Før du begynner å bruke
armbåndet, bør du lade
armbåndssender.
Du kan sjekke om det er strøm på
enheten ved å trykke på knappen.
Armbåndssender skal da gi et
lysblink på lysdiode på armbåndet.

sekunder, til lysdiode
begynner å blinke.
2. Trykk deretter på
varslingsknapp på
armbåndssenderen.
Når sammenkoblingsprosessen er
ferdig, vil armbåndsmottaker
indikere at sammenkobling er
suksessfull ved å tenne lysdioden i
2 sekunder.
Du kan nå sjekk sammenkoblingen
ved å aktivisere en varsling fra
armbåndssenderen.

 Lysdiode

 Testknapp
 Lysdiode

 Varslingsknapp
Sammenkobling
Sammenkobling mellom
armbåndssender og armbåndsmottaker er som regel allerede
utført på nye produkter. Dersom
produktene ikke virker sammen så
utfører man sammenkoblingen på
følgende måte:
1. Hold Testknapp på
armbåndsmottakeren inne i 6
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Fjerne sammenkobling
Dersom man ønsker å fjerne
sammenkobling mellom
armbåndssender(e) og armbåndsmottaker så gjøres dette ved å
trykke og holde testknappen på
armbåndsmottakeren inne i ca 12
sekunder. Etter 6s begynner
lysdioden å blinke(ref
sammenkobling) og etter 12s
begynner den å blinke hurtigere.
Når den gjør det så slipper du
testknappen.

4. Viktig informasjon
 Produktet kan rengjøres med
en myk lett fuktet klut.
 Armbåndsmottakeren er for
innendørs bruk i ikkekondenserende miljø.
 Armbåndsmottakeren vil varsle
til FlexiBlink mottakere om
behov for batteribytte hvis du
har mottakere som viser dette.

5. Resirkulering
Produktet og batteriet skal
ikke kastes sammen med
restavfall.
Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser for
avfallsdeponering av elektriske
produkter.
Ved riktig håndtering vil store deler
av produktet kunne resirkuleres,
samtidig som du skåner miljøet.

6. Tekniske data
Armbåndsmottaker
Dim. (bxhxd):
Vekt m/ batteri:
Batteri:
Radiofrekvens:
Sendereffekt:
Temperatur:

69x133x27mm
140 g
Litium 3V
142,475 MHz
10 mW e.r.p.
-10 °C - +40 ºC

Armbåndssender
Dim. (lxb):
Håndleddets
omkrets:
Vekt m/ batteri:
Batteri:
Radiofrekvens:
Sendereffekt:
Temperatur:

235x10mm
10,5-21 cm
40 g
Litium 3V
868 MHz
10 mW e.r.p.
-10 °C - +40 ºC

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du
kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.
For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til
post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.
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Vestfold Audio AS
www.vestfoldaudio.no
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