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1. Innledning
TIDSSTYRT
AKTIVITETSVARSLER varsler
hendelser i valgte tidsrom og
med en gitt varighet. Dette kan
være nyttig for egenmestring der
man for eksempel kan få en
påminnelse om at kjøleskapet
har stått oppe lenge. Den kan
også være til hjelp for pårørende
for å varsle at en person har vært
ute av senga en viss periode. I
tillegg kan den også benyttes for
å varsle foreldre om at barnet har
gått ut av rommet sitt om natta.
TIDSSTYRT
AKTIVITETSVARSLER kan
benyttes sammen med alle
sensorer fra Vestfold Audio.
Dette kan for eksempel være PIR
Gardinsensor, PIR Mini,
Magnetkontakt eller
Sengesensor.
Ved aktivitet sendes meldinger
trådløst til FlexiBlink mottakere.
På denne måten kan
talebeskjeder/påminnelser
aktiveres i boligen eller varsling
kan gå til pårørende.

Lukk fryseren.
Lukk kjøleskapet.
Lukk døra.
Lukk vinduet.

Det er natt - gå til
sengs.

Barnet har stått
opp.

Passasjealarm.

Vandring ute.

Vandring inne.
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2. Oversikt
I pakken

Baksiden







Tidsstyrt
Aktivitetsvarsler

2 stk. Litium AA
batterier

Figur 2 Baksiden

 Festehull til braketten
 Tilkobling strømforsyning
(Opsjon. Kjøpes separat.)

 Tilkoblingspunkt for sensor
(PIR-Gardin / Dørkontakt)
Låsebrakett for
vegg

Festebrakett for vegg

 Åpning av batterilokket
 Antenne

Under lokket

Utvendig




 Åpning
av lokket for
innstillinger
Figur 1 Framsiden

Figur 3 Under lokket på forsiden

 Touch-skjerm
 Funksjonsvelger
 Huskodevelger
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Stille inn huskode

3. Komme i gang

I FlexiBlink sørger huskoden for å
varsle kun hos deg – og ikke hos
dine naboer som også har
FlexiBlink.

Sett inn batteriene
Sett inn begge de
medfølgende batteriene i
batterilommen på
baksiden. Den flate
siden av batteriene
(minus) skal vende
oppover.
Begge batteriene skal
monteres samme vei.

Huskodebryter
(fabrikkinnstilling)

Figur 4
Batterirommet

Montere Tidsstyrt
Aktivitetsvarsler
Benytt enten de medfølgende
borrelåsene eller skruer til å
montere produktet på vegg ved
hjelp av veggbraketten.
Hvis du skal bruke borrelåsen,
må flatene rengjøres med den
medfølgende spritservietten. La
flaten tørke i minst ett minutt før
montering.
Koble til ønsket sensor i
tilkoblingspunktet på baksiden.
Se egen bruksanvisning på valgt
sensor for mer informasjon om
montering av denne
Produktet kan også låses fast
med låsebraketten.
Denne skrues fast
i veggen etter at
produktet er
hengt opp på
braketten.

Viktig
Bruk aldri fabrikkinnstillingen
Velg en tilfeldig huskode. Dette
gjøres ved å velge en
kombinasjon av bryterne 1 – 9.
Pass på at alt FlexiBlink utstyr i
boligen har eksakt samme kode.
Forsikre deg om at du leser
tallrekken på huskodebryteren
riktig vei på alle produktene.

Funksjonstest
Etter tilkobling av sensor er
Tidsstyrt Aktivitetsvarsler klar til
bruk. For å teste om produktet
reagerer på sensoren, gjør slik:
 Ta av frontlokket
 Det vises et rødt symbol
(§) oppe i venstre hjørne
på skjermen når sensoren
reagerer.
(Dør åpen / bevegelse sett av PIR
eller lignende)

Figur 9 Låse
med braketten
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4. Oppsett
Åpne lokket på fremsiden. Nå
vises gjeldende tidspunkt og
dato.

FlexiBlink varslingsmottakere.
Varslinger kan også mottas på
mobiltelefon med FlexiApp.
Følgende funksjoner finnes:
Ved varighet
Seng
Kjøleskap
Fryser
Dør
Vindu

Straks
Barn stått opp
Passasjealarm
Vandring Inne
Vandring ute
Klokke

Trykk «Innstillinger» for å endre
oppsett.

Ved å trykke «Nei» settes
produktet inaktivt og vil ikke
kunne bli aktivert av sensor.
Trykk «Ja» for å aktivere varsling
samt for å endre/se oppsett.

Her velges type funksjon. Klikk
«Neste» for å velge annen
funksjon eller «Bekreft» for å
velge gjeldende.
Alle funksjoner varsler med lyd,
lys, symbol, tekst og tale i

Etter valgt type funksjon velges
tidsrom funksjonen skal være
aktiv. Velg samme tidspunkt i
til/fra for varsling hele døgnet.

Enkelte funksjoner kan man sette
at hendelsen skal vare en viss tid
før varsling sendes. Her kan
tiden stilles inn. Dette fungerer
kun dersom det benyttes en
sensor som er aktiv mens
hendelsen pågår, som for
eksempel magnetbryter for dør
eller sengesensor. Dersom
varsling skal iverksettes straks
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hendelsen oppdages (dør åpnes
o.l.), settes tiden til 0 minutter.

Avslutningsvis får man anledning
til å sende en test-melding.
Produktet aktiveres først når
lokket settes på igjen.
Viktig
Pass på at skjermen slokker når
frontlokket settes på, for å unngå
at batteriet brukes opp!

Systeminnstillinger
Ved å vippe bryter 4
opp og deretter trykke
«Innstilling», vil en meny med
avanserte valg komme frem:
 Still klokke
 Stille dato
Tilbakestill fabrikkinnstilling

Viktig informasjon
 Produktet kan rengjøres med
en myk lett fuktet klut.
 Produktet er for innendørs
bruk.
 Kast brukte batterier i henhold
til instruksjonene.
 Temperatur: +10ºC-+40ºC

5. Avansert

Resirkulering

Varsling av fravær

Produktet og batterier 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.

Ved bruk som
sengevakt vil TIDS-UNI
først aktiveres etter at brukeren
har lagt seg i senga i
aktiveringstidsrommet. Dersom
det er ønskelig å varsle dersom
bruker ikke har lagt seg, kan
bryter 1 vippes opp.

Antall repetisjoner
TIDS-UNI sender
normalt alarm opp til 5
ganger etter hverandre dersom
alarmsituasjonen er oppretthold
(dør åpen for eksempel). Ved å
vippe bryter 2 opp vil den kun
sende én gang selv om alarmen
er opprettholdt.

6. Tekniske data
Dim. (bxhxd):
Batteri:
Radiofrekvens:
Sendereffekt:

95x150x40mm
2xAA Litium
142MHz
10 mW e.r.p.
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7. Feilsøking
Problem

Mulig årsak

Løsninger

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler
aktiveres, men ingen
respons i mottaker.

Feil huskode

Still sender og mottaker til
samme huskode.

Klokken er utenfor varslingsperioden(e).

Kontroller at klokken går
riktig og at riktige
varslingstidspunkt er satt
opp.
Gå inn i innstillinger og
aktiver varslingen.
Flytt enhetene nærmere eller
benytt en FlexiBlink
repeater/videresender.
Bytt batterier.
Bruk 2 stk. AA Litium.
Still klokken. Se kapittel
SYSTEMINNSTILLINGER.
Kontakt leverandøren.

Varslingen er slått AV.
Det er for lang avstand
mellom sender og mottaker.
Produktet viser ikke bilde når
frontlokket tas av.
Klokken viser feil tidspunkt

Batteriene er tomme for
strøm eller mangler.

Klokkebatteriet er tomt for
strøm.
Klokken viser feil dato
Klokkebatteriet er tomt for
strøm.
Hvordan slette innspillinger
og tilbakestille innstillinger?
Produktet varsler lavt batteri
selv med helt nye batterier.
Berøring på skjerm
registreres ikke

Forsinkelse i batterimåling.

Touch må kalibreres

Still dato. Se kapittel
SYSTEMINNSTILLINGER.
Kontakt leverandøren.
Se kapittel
SYSTEMINNSTILLINGER.
Ta av frontdeksel. Sjekk at
det ikke står «Bytt batteri» på
skjermen. Sett deretter
dekselet på igjen.
Ta av deksel. Vipp alle
brytere opp. Sett på deksel
og ta det av igjen. Trykk på
kryssene for å kalibrere.

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. 3347 3347.

Vestfold Audio AS
www.vestfoldaudio.no
tel. +47 3347 3347
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