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Rengjøring som kan utføres av bruker
Du kan tørke av FBUTe med en fuktig,
godt oppvridd klut med mildt såpevann.

Tekniske spesifikasjoner
Bruksområde:
Innendørs.
Batterieliminator:
230VAC/15VDC

Vedlikehold som kan utføres av bruker
FBUTe er vedlikeholdsfri.

Strømforbruk:

Mindre enn 1 watt i
hvilestilling

Advarsler i forbindelse med bruk
FBUTe er designet for innendørs bruk.
Den må ikke oppbevares eller brukes i
våtrom eller utendørs.

Lagring når ikke i bruk
Oppbevares på et tørt sted.
Utfyllende om feilindikasjoner
Se avsnittene Meldinger om svakt batteri i
FlexiBlink sendere.
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Innledning
FBUTE er en mottaker som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink detektor/sendere montert
i boligen din. FBUTe vil indikere varslingen ved å aktivere én av tre sluttekontakter.
Sluttekontaktene er som standard knyttet til graderte sykesignaler, men kan tilpasses til et
hvert behov. Det er derfor viktig å spesifisere bruksområde ved bestilling.

FBUTe-pakken inneholder

FBUTe

Batterieliminator
(ledning inkludert)
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Monteringsanvisning
Koble til batterieliminatoren i FBUTe, samt kontakten på veggen.
FBUTe kan nå monteres på vegg med medfølgende borrelåstape.

Tilkobling av utstyr
Koble aktuelt utstyr til utgangene 1 – 3.
Utgangene er NO (Normalt Åpen) sluttekontakter, beregnet for lavstrøm signalering.
Som standard fra fabrikk er utgangene konfigurert som følger:
Utgang 1
Utgang 2
Utgang 3

Sykesignal, KOM NÅ
Sykesignal, kom snart
Sykesignal, generell

(alarm)

Utgangene er aktivert i ti sekunder, men aktiveringstiden kan enkelt justeres med
modusbryteren (1-30 sekunder).

Stille inn huskode
Funksjonsbryter

I likhet med alle andre FlexiBlink
produkter, har FBUTe en huskodebryter.
Du finner Huskodebryteren,
Funksjonsbryteren og Modusbryteren
under lokket på baksiden av FBUTe.

Huskodebryter

Varslingsanlegget i din bolig bør ha en
tilfeldig valgt huskode som du velger selv
Modusbryter
med en tilfeldig kombinasjon av bryterne
1 – 9.
Pass på at alle FlexiBlink detektor/sendere og mottaker/varslere bruker koden du velger,
inklusiv FBUTe. NB! Bruk aldri fabrikkinnstillingen.
Bruk en liten, butt gjenstand (f.eks. en kulepenn eller liten skrutrekker) når du nå skal skyve
de små bryterne i posisjon.

Feilsøking
1. FBUTe reagerer ikke på sendere
a. Kontroller at huskode er korrekt
b. Kontroller at batterieliminatoren er koblet til
c. Forsøk å flytte senderen nærmere FBUTe
d. Dersom avstanden er for lang, kan rekkevidde økes ved å installere B-FBRe.
2. FBUTe varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert i boligen
a. Forsøk å bytte huskode
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