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1. Innledning
Kalenderen IRIS SOL LIFE (SOL)
er en elektronisk kalender med
talende klokke og valgbar visning
av informasjon som dag, dato og
tid på døgnet.
SOL har kalenderfunksjon der
man kan legge inn påminnelser
på dato/dag/tidspunkt.
Påminnelser varsles med lyd,
lysblink, symboler og talemelding
om man vil.
SOL har også valgbare
skjerminnstillinger med
bakgrunnsbilder og
fargekombinasjoner.
SOL kommer ferdig til bruk, og
man trenger kun å koble den til
strømmen med den medfølgende
strømforsyningen.
Ved oppstart, hvis klokken ikke er
satt, vil skjermen gå rett til siden
for justering av tid og dato.
Alle grunnleggende innstillinger
er låst for brukeren, og man må
låse opp innstillingsmenyen
(bryter nr. 5) for å komme til
menyer for innstillinger. Se
kapittel 9.

SOL kan også fungere med
utvalgte Vestfold Audios
FlexiBlink LIFE produkter for:
fjernstyrt start av opplest
klokkeslett, brannvarsling og
påminnelsesvarsling i FlexiBlink
LIFE mottakere i boligen.
For mer informasjon se kap. 14.

2. Oversikt
I pakken

SOL LIFE
Med avtakbar fot og
festebrakett for vegg

Strømforsyning

SOL har innebygget batteri som
holder på innstillingene.
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Kontakter i siden

Baksiden










Figur 1 Høyre side

Figur 3 Baksiden

 Ethernet (for tilkobling til ruter)
 Ikke i bruk
 USB (for minne-pinne)
 Veggbrakett

Framsiden



Lysindikator
LIFE-knapp (Sammenkobling)
Funksjonsbryter
Lydutgang for teleslynge /
streamer
Tilkobling strømforsyning





Figur 2 Framsiden

 Varsellys (Høyre og venstre side)








Skjerm med touch
HJEM knapp
Mikrofon for taleinnspilling
Høyttaler
Volum opp/ned (+/-)
Avtakbar fot
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3. Komme i gang

Lydstyrke

Plassering

For å justere lydstyrken, må man
først slå av låsebryteren. Se
kapittel 9. Skyv bryter 5 ned.

SOL kan stå på et bord i den
medfølgende foten, eller skrus
opp på vegg med den
medfølgende veggbraketten.
Tips
Ikke monter veggbraketten før du
har kontrollert at strømledningen
er lang nok

Når bryteren er i stilling ned, vil
volumknappene (pluss/minus) på
høyre fremside fungere.
Når riktig nivå er oppnådd, bør
man låse funksjonen igjen.

Påminnelser

Tilkobling
Sett strømforsyningen i kontakten
på veggen og plugg ledningen
inn på baksiden av SOL. Du vil
nå se at skjermen starter.
SOL er nå klar til bruk, men det
kan være nødvendig å stille
klokke og dato, eller tilpasse
produktet til brukeren.
Se kapittel 8 og 9.

4. Daglig bruk
Klokken
Brukeren trenger ikke å gjøre noe
med produktet selv.
Hvis man tar på skjermen, vil
klokkeinformasjon (tid/dato/tid på
døgnet) leses opp.
Det er mulig å velge opplesing av
kun den informasjonen som vises
på skjermen.

Påminnelser vises på et eget
skjermbilde samtidig som det
spilles av en lyd.
Hvis man har spilt inn en
talemelding, vil denne spilles av,
og hvis lysblink er slått på, blinker
det i varslingslysene.
Hva som vises på siden,
bestemmes av innstillingene. Se
kap. 8.
Påminnelsen blir stående på
skjermen i 30 minutter.
Hvis man tar på skjermen, vil
klokken vises med symbol for at
en påminnelse er der. Trykk på
nytt for å spille av meldingen
igjen. Nye påminnelser i denne
perioden vil «ta over».
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5. Legge inn påminnelser
Trykk på HJEM-knappen så
kommer det opp et Påminnelserikon nede til venstre på skjermen.

2) Trykk på et av ikonene.
Du får nå fram bildet for å legge
inn en påminnelse.
Trykk på ikonet for å få fram
listen med påminnelser.
Ikonet kan skjules for å låse
påminnelsesfunksjonen.
Se kap. 8.
Det kan være flere sider med
påminnelser, der det vises 5 per
side.

Det er to linjer for tekst – linje 1
må alltid fylles inn.
Trykk på Symbol-feltet til høyre
for linje 1 for å velge et symbol
som vises sammen med teksten.

1) Trykk på +Legg til øverst i
høyre hjørne for å legge til en
påminnelse.
SOL har noen ferdige forslag til
påminnelser man kan ta
utgangspunkt i, eller man kan
velge en «Generell».

Trykk på Tale-feltet
for å snakke inn din
egen talemelding.

For å spille inn en ny talemelding,
må en evt. gammel slettes først.
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Trykk på Datofeltet for å legge
inn dato for påminnelsen.
Trykk OK.
NB! I datofeltet er det mulig å
velge 5 år framover.

Trykk på Tidsfeltet for å legge
inn klokkeslettet for påminnelsen.
Trykk OK.
3) Hvis påminnelsen skal
repeteres trykker du på
Repetisjonsfeltet:

Alternativt kan man velge Daglig,
Ukentlig eller Månedlig
repetisjon.

Velg hvilke dager påminnelsen
skal repeteres og eventuelt
intervall.
Man kan også tidsbegrense
varslingene innenfor klokkeslett
og dato.
4) Bruk skyvebryteren for å velge
om påminnelsen skal vises i
dagsplanen (se eget avsnitt
«Dagsplan»).
Trykk Lagre eller Avbryt.
5) Man kan slå påminnelsen av
og på med den blå skyvebryteren
til høyre i listen.

Her finnes 4 hurtigvalg for
repetisjon som benytter
tidspunktet som er lagt inn som
utgangspunkt.
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6. Endre en påminnelse

8.

Innstillingsmeny

Trykk på HJEM-knappen så
kommer det opp et Påminnelserikon nede til venstre på skjermen.
Trykk på ikonet for å få fram
listen med påminnelser.
Det kan være flere sider med
påminnelser, der det vises 5 per
side.

Tilgang

Trykk på den påminnelsen du
ønsker å endre på.
Gjør de endringene du ønsker
(se kap. 5) og trykk lagre

Trykk på HJEM-knappen så
kommer det fram et ikon med
teksten Innstillinger i nedre
venstre hjørne på skjermen.

SOL har innstillingsmenyer som
er låst for brukeren med
låsebryteren som beskrevet i
kapittel 9.
Skyv bryter 5 ned for å åpne for
innstillinger.

7. Slette en påminnelse
Trykk på HJEM-knappen så
kommer det opp et Påminnelserikon nede til venstre på skjermen.
Trykk på ikonet for å få fram
listen med påminnelser
Trykk på den påminnelsen du
ønsker å slette.

Trykk på ikonet og
innstillingsmenyene vil nå vises
som ikoner på skjermen.

Trykk på den røde søppelbøtten
for å slette.
Bekreft ved å velge Slette.
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Klokke

Sommertid
SOL skifter automatisk mellom
sommer- og vintertid.

På denne siden finner man
innstillinger av klokke, dato og
relaterte funksjoner
Stille klokke

For å være klar til et forventet
internasjonalt opphør av skifte
mellom sommer- og vintertid, er
det her en bryter for å slå av
denne funksjonen.
Nattmodus

Bruk pilknappene for å endre.
Trykk på Lagre for å lagre
innstillingen eller Tilbake for å
avbryte.
Klokketale

Med denne funksjonen kan du
selv definere dag- og nattestid.
Funksjonen benyttes først og
fremst for de som vil ha symboler
for døgnorientering i stedet for
klokkevisning. Valg av
symbolvisning gjøres under
visningsinnstillingene (se eget
avsnitt «Visning»).
Standardinnstillingene for
nattestid er kl. 00:00 til kl. 06:00.
(Gyldig valg for start av nattestid
er mellom kl. 18:00 og 00:00.
Gyldig valg for start av dagtid er
mellom kl. 05:00 og 10:00).

Slå talende klokke på eller av.
Velg om informasjon i
talemeldingen skal begrenses til
det som vises på skjermen.
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Utseende (klokkeutseende)

På denne siden finner man
innstillinger av skjermbildet.
Bakgrunn

Her velges utseendet til klokken.
Hvert utseende består av en
bakgrunn og tekst/klokke i
utvalgte farger for best mulig
kontrast.
Klokkeskiven har to valg.
Det utseendet som velges
markeres med en blå prikk.
Innstillingen lagres automatisk
når du trykker på Tilbake.

1. Kun tekst
Her vises tiden bare i form
av informativ tekst.
2. Enkel Klokke
Her vises en stor klokke
med valgbar informasjon i
underkant.
3. Informativ
Her vises klokken med
valgbare informasjon i 4
felt.
4. Dagsplan
Her vises klokken sammen
med oversikt over dagens
kommende påminnelser.
Alle 4 oppsettene kan tilpasses
spesielt.
Velg først oppsettet og trykk så
på Tilpass.
Nå vises forsidebildet med blå
«penn-ikoner» på de
plasseringen som kan endres.

Visning
Når du trykker på et «penn-ikon»,
vises en liste over hva som kan
vises i denne posisjonen på
skjermen. Valgene inntreffer
umiddelbart, slik at man kan
prøve seg fram til det bildet som
passer brukeren best.
Man kan velge mellom 4 oppsett
for hvordan klokken skal framstå:

Alle oppsettene har visning som
skiller mellom dag og natt.
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Trykk på de hvite pilene øverst
på skjermen for å bla mellom hva
som skal vises på dagtid og
nattestid.

Dagsplan
Dagsplan viser oversikt over
dagens kommende påminnelser,
dersom dette er valgt under
registreringen av selve
påminnelsen(e).

Dersom man ikke benytter
Dagsplan som fast visning på
skjermen, kan man enkelt få
oversikt over kommende
aktiviteter ved å trykke på
«Hjem»-knappen og deretter
velge «Kalender». For å få
tilgang til «Kalender» må knapp
for denne være slått på (se
avsnitt «Påminnelse).

Lysstyrke

Her velges skjermens lysstyrke
og varsling av påminnelser med
blinkende LED.
Innstillingen lagres automatisk.

Påminnelse
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Her kan du velge om tidspunkt
skal vise i påminnelsesbildet, om
meny-knappen (ikonet) og
menyknapp for kalender skal
vises på skjermen, og om
klokken skal leses opp.

Tilbakestill
SOL kan tilbakestilles til
fabrikkinnstilling her.
FlexiBlink LIFE

System

Her kan man velge om SOL skal
kobles til FlexiBlink LIFE-serien i
boligen.
SOL er i utgangspunktet
vedlikeholdsfritt, og det er ingen
lisenser el. som må fornyes.
Programvaren (software) er lagt
fast i produktet.
I tilfelle det finnes ny versjon av
programvaren fra Vestfold Audio
som man ønsker å ta i bruk, kan
denne fritt lastes ned via
Internett.
Hvis man har fått spesialtilpasset
programvare, kan denne legges
inn via USB minnepinne som
beskrevet under.
Oppgradering
Programvaren (SW) kan
oppdateres herfra. Enten via
kabel til internett-ruter eller via
USB.
Kontakt Vestfold Audio AS ved
behov for hjelp.

Når mottak står på, vil SOL motta
fjernstyrt opplesing av klokken
samt at den vil varsle brannalarm
fra røykvarslere og brannsendere
i FlexiBlink LIFE-serien.
Når sende står på vil det sendes
varsel til FlexiBlink LIFE
mottakere når en påminnelse
inntreffer.
Informasjon
Her vises informasjon om
programvareversjon med mer.
Dette er informasjon som kun
benyttes ved henvendelser til
Vestfold Audio AS.
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9.

Grunninnstillinger

Åpne for volumkontroll og
innstillinger
Skjermlås –
bryter 5
Bryter 5 er for låsing av volum og
menyer. Ved å skyve bryter 5
opp, låses volum til gjeldende
nivå. Denne innstillingen holdes
selv etter strømbrudd, og ved
forsøk på volumjustering eller
systeminnstillinger vil det komme
beskjed på skjermen at
funksjonene er låst.

Sammenkoble første gang
1. Trykk to ganger på LIFEknappen på en av
enhetene.

2. Trykk én gang på LIFEknappen på den andre
enheten.

Sammenkobling med
FlexiBlink LIFE
Hvis du ønsker å benytte SOL
sammen med varslingsprodukter
i FlexiBlink LIFE-serien, må du
sammenkoble enhetene.

3. Indikatorlampene på begge
enhetene blinker grønt.

Sammenkoble enheter
Alle FlexiBlink LIFE enheter som
skal fungere sammen, må
sammenkobles ved å trykke på
LIFE-knappen.
LIFE-knappen finnes under
baklokket på SOL.

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.
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Sammenkobling av ny enhet til
eksisterende system
1. Trykk to ganger på LIFEknappen på enhet fra
eksisterende system.
2. Trykk én gang på LIFEknappen på den nye
enheten.
3. Sammenkoblingen
bekreftes ved at
indikatorlampene lyser fast
grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.
Trykk på «Test»-knappen
på en sender for å
kontrollere
sammenkoblingen.
Sammenkobling mislykkes
Dersom du får grønt og deretter
rødt lys i den nye enheten ved
sammenkobling, mislykkes den.
Vennligst nullstill enheten.
Hvis indikatorlampen lyser fast
rødt, betyr det at enheten
allerede er koblet til et annet nett.
Vennligst nullstill enheten for å
sammenkoble på nytt.

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

Nullstille sammenkoblingen
Trykk fem ganger på LIFEknappen på enheten hvor
sammenkoblingen skal slettes.
Dette bekreftes med røde og
grønne blink.

10. Viktig informasjon
Sikkerhet
Unngå å eksponere produktet for
flammer og andre direkte
varmekilder.
Produktet må ikke kortsluttes
eller skrus fra hverandre.
Produktet må ikke nedsenkes i
vann eller utsettes for
vannsprut/regn.

Rengjøring
Produktet kan rengjøres med en
myk, lett fuktet klut.

Resirkulering
Produktet skal ikke kastes
sammen med restavfall.
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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.

Bruksbegrensninger:
Kun tillatt benyttet innen
EU/EØS.

11. Samsvarserklæring
Vestfold Audio AS erklærer at
SOL er i overensstemmelse med
direktiv (RED) 2014/53/EU og
(RoHS 2) 2011/65/EC.
Samsvarserklæringen i fulltekst
er tilgjengelig på følgende
internettadresse:
www.vestfoldaudio.no/samsvar

12. Tekniske data
Dim. (bxhxd):

220x165x40mm
(uten veggfeste
og fot)
Effektforbruk:
5W
Spenning inn: 15VDC
Radiofrekvens: 868.1–869.85
MHz
Sendereffekt:
10 mW e.r.p.
Temperatur:
0°C – 40ºC ikke kondenserende
Innendørs bruk
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13. Feilsøking
Problem

Mulig årsak

Løsninger

Klokken viser feil
tidspunkt eller dato
Klokken viser feil
tidspunkt etter
strømbrudd
Enheten virker ikke

Klokke eller dato er ikke
justert
Klokkebatteriet er tomt for
strøm

Still klokken. Se kapittel 8

Kommer ikke inn i
Innstillings-menyen.

Bryter nr. 5 i den lille
bryterrekken på baksiden
står i posisjon OPP.
Bryter nr. 5 i den lille
bryterrekken på baksiden
står i posisjon OPP.
Funksjonen er slått av i
innstillinger.
Påminnelsen er ikke aktiv.

Kan ikke still
lydstyrken
Talende klokke virker
ikke
Påminnelser varsles
ikke / kommer ikke
opp

Strømforsyningen er ikke
tilkoblet

Tidspunktet er feil.
Påminnelsen
repeteres ikke

Repetisjonen er ikke satt
til riktig dag / dato /
klokkeslett.

Klokkebatteriet lades opp over
lang tid. Batteriet bør lade i minst
4 dager før man tar ut strømmen
Kontroller er strømforsyningen
står i en kontakt som har strøm
og at den er plugget helt inn i
enheten.
Skyv bryteren NED.
Skyv bryteren NED.
Se kap. 8 og Klokketale.
Slå på påminnelsen med
skyveknappen. Se kap. 5.
Kontroller at påminnelsen er satt
til korrekt dato og tid. Se kap. 6.
Kontroller at påminnelsen er satt
med riktig repetisjon. Se kap. 5

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.

14. Tilbehør
IRIS SOL LIFE kan samvirke med produkter i FlexiBlink LIFE -serien for
å gi brukeren ekstra påminnelser og betjeningshjelp.

Fjernstyrt opplest tale
For brukere som har begrenset motorikk eller bevegelseshemming, kan
det være nyttig å få opplest klokke uten å måtte ta på skjermen.
Følgende alternativer kan benyttes:
ARM-L
Armbåndssender for fjernstyrt opplesing av klokke.
FLEXI-L
Trykknapp for fjernstyrt opplesing av klokke.
Automatisk opplest tale
Brukere som har problemer med tid på døgnet, og som kanskje har en
tendens til utilsiktet vandring om natten, kan få klokken lest opp
automatisk ved hjelp av en sender med bevegelsessensor.
PASSAKT-L
Tidsstyrt aktivitetsvarsler med PIR for fjernstyrt
automatisk opplesing av klokke
Ekstra påminnelse
Brukeren vil ikke alltid befinne seg i nærheten av den elektroniske
kalenderen når en påminnelse inntreffer, og det er alltid en mulighet for
at brukeren ikke ser på skjermen før tiden er forbi. Ved å benytte en eller
flere Aurora mottakere i boligen, vil brukeren få beskjed om at det har
kommet en påminnelse på den elektroniske kalenderen.
AURORA-L
Varslingsmottaker for fjernmelding om at det er
påminnelse på elektronisk kalender.

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord

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

