
FLEXIKNAPP TILKALLING DENTAL

Flexiknapp Tilkalling - Varenummer: 1724

FLEXIKNAPP TILKALLING DENTAL (Varenr. 1724) benyttes for 
å varsle assistanse til Dental varslingsmottakere. Varslingen 
sendes trådløst, og kan enkelt tilpasses til å vise i mottakerne 
hvor varslingen er sendt fra. 

Tilgjengelige mottakere er stasjonær varslingsmottaker IRIS 
DENTAL (Varenr. 1721) og bærbar varslingsmottaker JUNIOR 
LOMMEVIBRATOR DENTAL (Varenr. 1722). Varslingen kan også 
sendes via app til Android og iPhone telefoner. 

1. Batteri:
Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 
9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. 

2. Sammenkobling: 
Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles 
ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finner du under 
gummilokket på IRIS DENTAL. 

1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. 
Indikatorlampen blinker grønt. 
2: Trykk én gang LIFE-knappen på den andre enheten. 
Indikatorlampen på begge enhetene blinker grønt i 2-3 
sekunder. 
3: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene 
lyser fast grønt i 2-3 sekunder. 
4: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en 
sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkoblig 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. 
4: Enhetene er klare til bruk. Trykk tilkallingsknappen for å 
kontrollere sammenkoblingen.  

Nullstille sammenkoblingen: 
Trykk fem ganger på LIFE-knappen på enheten hvor 
sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og 
grønne blink. 

3. Daglig bruk:
FLEXIKNAPP TILKALLING benyttes i hovedsak for å tilkalle 
assistanse. Den kan også benyttes som dørklokke, varsling fra 
resepsjon o.l. For alarmer av akutt art anbefaler vi FLEXIKNAPP 
ALARM DENTAL (Varenr. 1725). 

4. Velg funkjson (ID-velger):
Flexiknapp har innebygget flere ferdigprogrammerte 
varslinger. Velg varslings-id ved å vri på funkjsonsvelgeren, 
som du finner under gummilokket på baksiden. Varslingene 
kan ytterligere spesialtilpasses i varslingsmottakeren IRIS 
DENTAL. 

ID Varsel   ID Varsel
0 Rom 1   8 Rom 8
1 Rom 1   9 Rom 9
2 Rom 2   A Rom 10
3 Rom 3   B Rom 11
4 Rom 4   C Rom 12
5 Rom 5   D Rom 13
6 Rom 6   E Rom 14
7 Rom 7   F Rom 15



4. I bruk:
Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på 
fremsiden: 
Slukket:   Stand-by
Grønt:    Varsel sendes
Blinkende rødt/grønt:  Bytt batteri

5. Viktig informasjon: 
Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. 
Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteibytte. 
Bruksbegrensninger: Kun tillatt benyttet innen EU/EØS. 

6. Resirkulering: 
Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. 
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering 
av elektriske produkter. 

7. Sikkerhet:
Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkt 
varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre. 
Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må 
ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp. 

8. Tekniske data:
Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
Vekt m/batteri: 140 g
Batteri:  Litium 3V
Sendereffekt:  10 mW e.r.p.
Temperatur:  -10 °C - +40 ºC
Radiofrekvens: 868.1 - 869.85 MHz

9. Samsvarserklæring:
Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse 
med direktiv 2014/53/EU.

Vestfold Audio AS |www.vestfoldaudio.no | Tel. 33 47 33 47 | Epost: post@vestfoldaudio.no | Dok. nr.: 6816

Problem Mulig årsak Løsninger

Det varsles ikke i mottakere. Flexiknapp lyser ikke grønt. Bytt batteri.

Flexiknapp mangler batteri. Sett inn batteri. 

Avstanden mellom Flexiknapp og 
mottaker er for stor.

Flytt enhetene nærmere hverandre eller 
sett inn en Repeater. 

Batteriet i Flexiknapp er tomt / det 
blinker rødt. 

Bytt batteri. 

Det varsles med feil signal i mottakere. Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon. Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon. 

Det blinker rødt/grønt i Flexiknapp. Batteriet i Flexiknapp er snart tomt. Bytt batteri. 

Etter Test-trykk lyser Flexiknapp rødt. Enheten er ikke sammenkoblet. Koble enheten til en annen mottaker. 

Etter Test-trykk lyser Flexiknapp lenge 
grønt, deretter lenge oransje. 

Ingen mottaker er sammenkoblet med 
enheten. 

Sjekk at det er en mottaker i systemet. 
Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv 
igjen. 

Sammenkobling fungerer ikke. Begge enhetene har vært sammenkoblet 
tidligere. Det blinker rødt. 

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den 
enheten som skal legges til for å nullstille 
den. 

Feilsøking:


