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FlexiBlink

Bruksanvisning
SYKESIGNALSENDER
SKSe
Sykesignalsenderen SKSe er en del av FlexiBlink systemet. Med knappene kan man enkelt
sende beskjeder til hjelpere som har FlexiBlink mottakere satt til samme huskode.
Virkemåte
GENERELT
Sykesignal SKSe har fire knapper. Med dem
kan man sende forskjellige
signaler/meldinger til FlexiBlink
mottakerne. Mottakeren IRIS med display
viser symboler knyttet til den enkelte
melding, samtidig som den varsler med lys
og lyd. Andre FlexiBlink mottakere varsler
med lys, lyd og vibrasjon, avhengig av
produktfunksjoner.
Kom nå!
Kom snart
Avtalt melding
Avtalt melding

Plassering og montering
Sykesignalsenderen SKSe plasseres på
ønsket sted slik at knappene er lett
tilgjengelig, f.eks. ved en seng.
1. Vask bort støv og fett med spritservietten.
2. Vent noen minutter til flaten er blitt tørr.
3. Velg en kode. Se avsnittet Koding
nedenfor.
4. Plugg på batteriet.
5. Fest Sykesignalsenderen med borrelåsen.
Nå er Sykesignalsenderen klar til bruk.

Koding
Sykesignalsenderen bør kodes når det tas i
bruk. Da unngår du at den starter mottakere i
nabolaget. Kodebryteren er plassert under
bunnlokket. Velg en tilfeldig kode. Husk
imidlertid på at alle sendere og mottakere i
boligen må stilles på samme kode for å virke
sammen.
Rekkevidde
Sykesignalsenderen dekker en normal
leilighet eller enebolig. Rekkevidden kan
utvides med FlexiBlink Repeater FBRe.
Funksjonskontroll
På Sykesignalsenderen finner du en
indikatorlampe. Den er vanligvis slukket.
Når Sykesignalsenderen sender meldinger,
blinker lampen grønt. Ved feil
indikatorlampen blinke rødt.
Når det er på tide å bytte batteriet, vil
indikatorlampen vedvarende veksle mellom
rødt og grønt. Mottakeren IRIS vil med
symbol og tekst fortelle at
Sykesignalsenderen trenger nytt batteri.
Andre FlexiBlink lampetter indikerer at en
sender har svakt batteri ved å blinke to
ganger i minuttet.
Stopp av sender
Når du har aktivisert SKSe, vil den sende
ønsket signal en bestemt tid. Dersom du
ønsker å stoppe senderen, trykker du på rød
og gul knapp nede samtidig til lysdioden
lyser RØDT.
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Batteri
Sykesignalsenderen drives av et 9 volt
batteri. Batteriet kan vare i flere år. Ved
batteribytte kan man bruke alle typer 9 volt
batterier.
Enkel feilretting
Den innebygde funksjonskontrollen i
Sykesignalsenderen SKSe melder fra om
eventuelle driftsmessige feil. Se avsnittet om
Funksjonskontroll ovenfor. Dersom
Funksjonskontroll melder fra om dårlig
batteri, bør brukeren snarest bytte batteriet i
senderen.
Dersom Funksjonskontroll melder andre feil
enn dårlig batteri i FlexiBlink, bør du søke
teknisk assistanse.
Enkel feilretting
Ingen
varsling
Rødt/grønt
blink

Riktig huskode?
Bytt batteri.
Bytt batteri.

FlexiBlink

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
Sykesignalsenderen SKSe kan rengjøres
med myk klut oppvridd i lunkent, mildt
såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes
for søl eller sprut med vann.
Vedlikehold utført av bruker
Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt, bortsett
fra batteriskift.
Lagring når ikke i bruk
Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.

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.
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