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1. Innledning 

PUTEVIBRATOREN er en 
mottaker/varsler som tar imot 
trådløse signaler fra FlexiBlink 
LIFE detektorer/sendere montert 
i boligen din. Putevibratoren vil 
varsle deg om daglige hendelser 
og forhold av mer 
sikkerhetsmessig art, alt 
avhengig av hvilke 
detektorer/sendere som er 
installert og hvordan 
putevibratoren er konfigurert. Til 
daglige hendelser regner vi blant 
annet varsling av dørklokke og 
telefon. Sikkerhetsalarmer kan 
for eksempel være komfyrvakt og 
røykvarslere. 
 
Putevibratoren kan tilkobles 
vekkerklokke eller du kan benytte 
vekkefunksjonen i IRIS LIFE som 
fungerer trådløst. Putevibratoren 
vil vekke ved å vibrere med 
samme styrke som ved daglige 
signaler. Vibreringen avsluttes 
automatisk etter 2 minutter 
dersom vekkerklokken ikke slåes 
av. 
 
Putevibratoren har innebygget 
nødstrømbatteri og vil dermed 
fortsette normal drift i minimum 
16 timer ved bortfall av strøm. 
Den har også innebygget trådløs 
ladefeilvarsling, og vil varsle i 
FlexiBlink LIFE mottakere ved 
bortfall av ladestrøm. 

 

2. Oversikt 

I pakken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Under frontlokk 

 
Figur 2 Under frontlokk 

 Åpne lokket her 

 LIFE-knapp 

 Lysindikator 

 Funksjonsbrytere 
 Modusbryter 
 

 

 
 
 

 

Figur 1 Framsiden 

Putevibrator med tilkoblet ledning for 
vekkerklokke og strømforsyning. 
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3. Komme i gang 

Plassering 

Putevibratorens hoveddel kan 
monteres på sengegavl, vegg 
eller nattbord. 
Vibratoren legges normalt under 
overmadrass i høyde med 
hodeputen eller bare under 
hodeputen. Den kan med fordel 
legges inn i et putetrekk som 
festes med sikkerhetsnåler til 
madrassen. 
Pass på at ledningen til 
vibratoren ikke utsettes for 
strekk. 

Tilkobling 

Sett strømforsyningen i kontakten 
på veggen. Dersom vekkerklokke 
skal benyttes, kobles 
vekkerklokkeledningen fra 
putevibratoren til vekkerklokka. 

Sammenkoble enheter 

LIFE-knappen finnes under 
frontlokket på putevibratoren. Se 
figur 2 på forrige side. 

Sammenkoble første gang 

1. Trykk to ganger på LIFE-
knappen på en av 

enhetene.  

 

2. Trykk én gang på LIFE-
knappen på den andre 
enheten.   

3. Indikatorlampene på begge 

enhetene blinker grønt. 

 
4. Sammenkoblingen 

bekreftes ved at 
indikatorlampene lyser fast 
grønt i 2-3 sekunder. 

5. Enhetene er klare til bruk.  

 

Trykk på «Test»-knappen 
på en sender for å 
kontrollere 

sammenkoblingen. 

Sammenkobling av ny enhet 
til eksisterende system 

1. Trykk to ganger på LIFE-
knappen på enhet fra 
eksisterende system.  

2. Trykk én gang på LIFE-
knappen på den nye 
enheten. 

3. Sammenkoblingen 
bekreftes ved at 
indikatorlampene lyser fast 

grønt i 2-3 sekunder. 
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4. Enhetene er klare til bruk.  

 

Trykk på «Test»-knappen 
på en sender for å 
kontrollere 

sammenkoblingen. 

Sammenkobling mislykkes 

Dersom du får rødt lys i den nye 
enheten ved sammenkobling, 
mislykkes den.  
 
Vennligst nullstill enheten før du 
sammenkobler på nytt. 

Avbryte sammenkobling 

For å avbryte sammenkoblingen, 
trykk én gang på LIFE-knappen. 
 

 
 

Nullstille sammenkoblingen  

Trykk fem ganger på LIFE-
knappen på enheten hvor 
sammenkoblingen skal slettes. 
Dette bekreftes med røde og 
grønne blink. 
Dersom du ønsker å endre 
funksjoner i produktet, se kapittel 
5. 

 

4. Daglig bruk 

Varsling 

Hendelser som oppstår i boligens 
FlexiBlink LIFE-anlegg varsles 
automatisk med vibrasjon. 

5. Utvidede funksjoner 

Putevibratoren er 
utstyrt med en 
funksjonsbryter og 
en modusbryter bak 
frontlokket. Du 
trenger ikke endre på 
fabrikkinnstillingen med 
mindre du har behov 
for de funksjonene 
som blir forklart i 
dette kapitlet.  

Velge funksjoner 

 
Nabovarsling – 
bryter 1 

For å få nabovarsling i FlexiBlink 
LIFE-systemet, må det benyttes 
en IRIS LIFE for oppsett. Da 
settes alle varslingsmottakerne 
opp til å varsle ved brann eller 
innbrudd hos aktuelle naboer. 
Dersom du ikke ønsker at 
putevibratoren skal varsle fra 
naboer, kan du skyve bryter 1 
opp.  
Putevibratoren blir da koblet fra 
nabovarsling. 
 
NB!  Nabovarsling går kun på 
alarmsignaler, og ikke for daglige 
signaler som for eksempel 
telefon og dørklokke. 

Funksjonsbryter 
(fabrikkinnstilling) 

Modusbryter 
(fabrikkinnstilling) 
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Trådløs vekking – 
bryter 2 og 3 

IRIS LIFE kan sende vekkesignal 
trådløst til putevibrator. Det 
finnes mulighet for to kanaler (A 
og B). Det vil si at om man har to 
IRIS kan disse sende 
vekkesignal til hver sin 
sengevibrator. Bryter 2 styrer 
kanal A og bryter 3 styrer kanal 
B. Begge kanaler er som 
standard aktivert.  
Dersom du ønsker å deaktivere 
trådløs vekking, kan du vippe 
bryter 2 og/eller bryter 3 opp. 
 

 Tvungen driftsstans 
– bryter 6 

Dersom putevibratoren skal slås 
helt av, for eksempel ved 
transport, vippes bryter 6 opp 
eller ned (kun endring av 
bryterens stilling nødvendig) før 
strømkontakten tas ut. Det kan 
også gjøres etter at 
strømkontakten er tatt ut. 
Putevibratoren går da i fullstendig 
dvale, og kan kun vekkes opp 
igjen ved tilkobling med 
strømkontakt. 
NB! Hvis bryteren vendes mens 
putevibratoren står med 
ladespenning på, vil den gå 
tilbake til normaldrift dersom 
batterieliminatoren ikke trekkes ut 
av kontakten på veggen innen 2 
minutter. 
 
Kombinasjoner av funksjonene 
kan gjøres fritt etter behov med 
bryter 1 til 3. Bryter 4 og 5 er 
reservert for fremtidige behov.

 

Velge modus 

 

Vibrasjon ved alle 
signaler (0) 

Dette er fabrikkinnstilling. 
Putevibratoren varsler nå for alle 
signaler – både daglig og alarm. 
 

 

Vibrasjon kun ved 
alarmer (1) 

Dersom du ønsker at putevibrator 
ikke skal varsle deg om 
dørklokke og telefon, kan du 
sette venderen i posisjon 1. 
Putevibratoren vil nå kun varsle 
alarmer – forhold av 
sikkerhetsmessig karakter 
(komfyrvakt, røykvarsler o.l.). 
 

 

Vibrasjon kun ved 
brann (2) 

Dersom du ønsker at putevibrator 
kun skal varsle ved BRANN, kan 
du sette venderen i posisjon 2. 
Putevibrator vil nå kun varsle 
brannalarmer (røykvarsler og 
brannklokkesender). 
 

  



7 

 

6. Viktig informasjon 

• Produktet kan rengjøres med 
en myk, lett fuktet klut 

• Produktet er for innendørs 
bruk 

• Brukerinnstillingene finnes 
ved å åpne lokket. 

 

Resirkulering 

Produktet 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. 
 

7. Sikkerhet 

Unngå å eksponere enheten for 
flammer og andre direkte 
varmekilder. 
Produktet må ikke kortsluttes 
eller skrus fra hverandre.  
Batteriet må ikke punkteres, 
kortsluttes, brennes eller lades 
opp.  

 

8. Tekniske data 

Dim. (bxhxd):  92x150x37mm 
Vekt:   600 gram 
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 

MHz 
Sendereffekt: 10 mW e.r.p. 
Driftsspenning: 15 VDC 
 
Temperatur: -10 °C - +40 ºC 

9. Samsvarserklæring 

Vestfold Audio AS erklærer at 

produktet er i overensstemmelse 

med direktiv 2014/53/EU. 

Samsvarserklæringen i fulltekst 

er tilgjengelig på følgende 

internettadresse: 

www.vestfoldaudio.no/samsvar 

  

http://www.vestfoldaudio.no/samsvar


 

10. Feilsøking  

Problem Mulig årsak Løsninger 
Får ikke sammenkoblet – 
indikatorlampe lyser rødt 

Sammenkobling mislykkes 
pga. for lang avstand 

Flytt enhetene nærmere 
hverandre og prøv igjen 

 Enheten er allerede 
sammenkoblet med andre 
enheter. 

Nullstill sammenkobling. 
Vennligst prøv igjen. 

 Feil rekkefølge på 
sammenkoblingen 

Trykk to ganger på LIFE-
knappen på en enhet i det 
eksisterende system, og kun 
én gang på den nye 
enheten 

Indikatorlampen fortsetter 
å blinke grønt etter 
sammenkobling 

Er det trykket to ganger på 
den ene enhetens LIFE-
knapp? 

Trykk en gang til på LIFE-
knappene for å avbryte. 
Prøv igjen. 

 Leter fortsatt etter nye 
enheter. 

Trykk en gang til på LIFE-
knappen for å avbryte. Prøv 
igjen. 

Varsling mottas ikke Ikke sammenkoblet Koble ut siste enhet og 
koble sammen igjen 

Modusbryter er satt i modus 
1 eller 2 

Sett modusbryter i riktig 
posisjon 

Manglende dekning Forsøk å flytte enhetene 
nærmere hverandre 

Manglende dekning Sett opp repeater 

Tomt batteri i sender Bytt batteri i sender 

Sender virker ikke Les bruksanvisning til 
sender 

Tomt batteri i sender Bytt batteri i sender 

Sender virker ikke Les bruksanvisning til 
sender 

Putevibrator varsler 
hendelser, men ingen 
sendere er aktivert i 
boligen. 

Enheten er sammenkoblet 
feil.  

Nullstill sammenkoblingen 
på enheten og legg til igjen.   

Nabovarsel Kontroller at 
funksjonsbryteren for 
nabovarsel står korrekt. 

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, 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. 
 
 

Vestfold Audio AS 
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord 

www.vestfoldaudio.no 
Tlf.: +47 33 47 33 47 

mailto:post@vestfoldaudio.no
http://www.vestfoldaudio.no/
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