
Varenummer: 1716

IRIS CARE (Varenr. 1716) – Varslingsmottaker med touch-
dislay. Varsler tilkalling og alarmer med symboler, blinkende 
lys og/eler lyd. 

IRIS CARE tar imot trådløse signaler fra Vestfold Audio CARE 
sendere installert i samme system. Den melder hvilken 
varsling som er utløst, og i hvilket rom den er utløst. 

Varslingssystemet benyttes til å tilkalle akutt og generell 
assistanse, vandring, passasjealarmer, sengealarm og 
lignende. Daglige signaler, som f.eks. tilkalling, varsles med 
markering på tilhørende rom-id (1), akutte alarmer varsles 
med full skjerm (2). Systemet kan enkelt utvides og tilpasses 
etter behov. Det er ingen begrensninger på hvor mange 
mottakere og sendere man benytter i ett system. 

1. Plassering:
IRIS CARE kan stå på et bord eller festes til vegg med den 
medfølgende braketten.

2. Sammenkobling: 
Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles 
ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finnes bak på IRIS 
CARE. 

1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. 
Indikatorlampen blinker grønt. 
2: Trykk én gang på 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.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system: 
1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en enhet i 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. 

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

3. Daglig bruk:
Trykk på skjermen for å stoppe aktivt varsel på egen skjerm. 
Trykk avstill-knappen for å stoppe varslingen på samtlige 
mottakere. 
Alarmsymbolet vises på skjermen i ca 30 sekunder etter 
avbrutt alarm. 

3.1. Justere volum:
Juster volumet på daglige alarmer med volumbryteren. 
Alarmer varsler alltid med full lydstyrke. 

4. Funksjonsbryter:
Med funksjonsbryterne på baksiden kan du endre noen 
grunnleggende innstillinger. 
Bryter 1: ON (opp) varsler kun alarmer, som f.eks. 
vannlekkasje, brannalarm o.l.
Bryter 5: Med bryter 5 ON (opp) låses skjermen slik at man 
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ikke får gjort endringer utilsiktet. 

5. Kontrollpanel: 
I kontrollpanelet (3) kan man stille klokken, tilpasse varsling, 
endre gruppeinnstillinger, se oversikt over de siste varslinger 
og gjøre oppdateringer. 
Trykk og hold HJEM-knappen inne i 2 sekunder for å komme 
til menyen. Hjem-knappen finner du på frontpanelets venstre 
side. Menyen har to sider. 

6. Innstillinger: 

6.1 Meny - Tilpasse: 
Under denne menyen får man oversikt over alle mottatte 
varslinger. Første gang varslinger mottas, vises de med 
fabrikkinnstilt tekst, talemelding og symbol. Disse 
visningsinnstillingene kan tilpasses hver enkelt varsling. Trykk 
på varslingen som skal tilpasses for å endre den. Her kan 
du endre teksten som skal vises til varslingen. Endret tekst 
oppdateres automatisk på de andre IRIS DENTAL i samme 
system. 

6.2. Meny - Skjerminnstillinger:
Her kan man endre lysstyrken på skjerm og skjermsparer. 

6.3. Meny - Justere klokke og dato

6.4. Meny - Feilmeldinger: 
Her vises varsel om lavt batteri i senderne i systemet. 

6.5. Meny - Systeminnstillinger:
Her kan den sette opp gruppetilhøriget (se eget kapittel), låse 
volumkontrollen, sette alarmvolum og legge inn egen logo som 
skjermsparer. 

6.6. Meny - Sensorlogg: 
Her vises en liste over sist mottatte varslinger. 

6.7. Meny - LIFE Sammenkobling
Denne funksjonen kan benyttes i stedenfor å bruke LIFE-
knappen ved sammenkobling. 

6.8. Meny - Vedlikehold
Her kan oppsettet man har gjort kopieres til minnepenn. 
Dette er praktisk for å kopiere innstillingene man har gjort 
til en annen IRIS. Her er det også mulig å fabrikkinnstille 
varslingsmottakeren og oppgradere software. 

6.9. Meny - Informasjon
Her vises programvareversjon og informasjon om 
sammenkobling. LIFE nettverk status: Hvit tekst = ikke 
sammenkoblet. Grønn tekst = sammenkoblet. 
Start nettverk: Dersom man kobler til nettverkskabel, så må 
man enten ta ut og inn strømmen, eller man kan trykke på 
teksten «start nettverk». 

7. Generelt om Sendere: 
Sendere sammenkobles og stilles inn på aktuelt romnummer 
vha. funksjonsvelgeren. 

8. Generelt om Repeatere:
Sammenkoble først Repeater mot ett av produktene i 
systemet. Ved flere Repeatere, så MÅ de sammenkobles opp 
mot Repeater som allerede er i systemet. 

9. Gruppeinnstillinger: 
IRIS CARE sender som standard alle alarmer til alle enheter. 
Dersom man ikke vil motta enkelte varslinger på enkelte 
skjermer, gjøres dette via Systeminnstillinger. Her kan man 
f.eks. slå av varsling for egne alarmer. 

9.1. Gå til Kontrollpanel og velg Systeminnstillinger (4). 

9.2. Bestem gruppenummer tilhørende skjermen. Dette bør 
gjøres på samtlige IRIS CARE som er i samme system. Hver 
skjerm kan da settes til egen gruppe, eller flere skjermer kan 
tilhøre samme gruppe. Dette gjør det mulig å bestemme hvilke 
varslinger som skal gå til de ulike skjermene. Gå tilbake til 
kontrollpanel når du har bestemt gruppe. 

9.3. Velg «Tilpasse» fra Kontrollpanelet og velg alarmen som 
skal tilpasses (5). (For å få oversikt over alarmene, må disse 
først ha blitt aktivert). Velg deretter «Avansert». 

- Varslinger sendes som standard til alle enheter når alarmene 
er satt til «PÅ» under standard konfigurasjon. 

- Velg «Gruppe konfigurasjon» for å bestemme varslingsform 
på egen skjerm, og til bestemte grupper/skjermer. Slå varsling 
av/på med bryterne på displayet. Velg deretter «Grupper» 
(6) for å bestemme hvilke varslingsgrupper/skjermer som skal 
motta / ikke motta den valgte alarmen.  

Hvis man f.eks slår alarmen av, og velger Gruppe 1 og Gruppe 
2 «PÅ», så vil disse gruppene ikke motta valgte alarm. 
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