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1. Innledning 

Den digitale timeren TIMER-L er 
en del av FlexiBlink LIFE 
systemet. Når den innstilte tiden 
er utløpt, vil TIMER-L sende 
signal til FlexiBlink LIFE 
mottakere. 
 
FlexiBlinks LIFE mottakere 
AURORA LIFE og IRIS LIFE 
viser timer-symbolet, samtidig 
som de varsler med lys, lyd og 
eventuelt tale.  
 
TIMER -L kan også benyttes til å 
gi påminnelser om andre 
hendelser fram i tid, som for 
eksempel beskjed om at kaffen 
er klar eller at du har en avtale. 
 

 

2. Oversikt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
① Display 
② Innstilling av minutter 
③ Innstilling av sekunder 
④ Start / Stopp 
 
 
Under lokket på baksiden finnes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Funksjonsvelger (ID-velger) 
 LIFE-knapp (sammenkobling) 

 Lysindikator for 
sammenkobling. 
 

         ② ③ ④ 
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3. Komme i gang 

Sammenkoble enheter 

Alle FlexiBlink LIFE enheter som 
skal fungere sammen, må 
sammenkobles ved å trykke på 
LIFE-knappen. 
Den finnes under lokket bak på 
TIMER-L. 
 

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 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.  

 
Trykk på «Test»-knappen 
for å kontrollere 
sammenkoblingen. 



5 

 

Sammenkobling mislykkes 

Dersom du får rødt lys i den nye 
enheten ved sammenkobling, 
mislykkes den.  
 
Da må du nullstille enheten for å 
sammenkoble på nytt. 

Avbryte sammenkobling 

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

 
 

Velg funksjon (ID-velger) 

Vri på Funksjonsvelgeren til den 
posisjonen som 
passer best til det 
som skal varsles i 
varslingsmottakerne.  

ID Varsler om 

0 Timer alarm 

1 Timer alarm nr. 2 

2 Timer daglig 

3 Generell daglig 

4 Generell alarm 

5 Ta medisinen din 

6 Kaffen er klar 

7 Les opp klokken 

8 Se på kalenderen 

9 Se på skjermen 

A Påminnelse 

B Du har en avtale 

C God morgen, på tide å stå opp 

 

 

Montering 

TIMER-L ligger greit på 
kjøkkenbenken, men den kan 
også monteres på vegg med den 
medfølgende borrelås-tapen. 
Bruk da spritservietten for å 
rengjøre veggen. Trykk limflatene 
hardt på plass i minst 10 
sekunder. 

4. Daglig bruk 

Funksjonskontroll 

Nullstilling(reset) 

Trykk samtidig på MIN og SEC 

Valg av tid: 

MIN øker antall minutter. SEC 
øker antall sekunder. 

Start / Stopp 

For å starte og stoppe timeren, 
trykkes start/stopp-knappen.  
 

Bytte batteriet 

Ved leveranse er batteriet 
montert i timeren. Når batteriet 
begynner å bli dårlig, vil dette 
varsles i FlexiBlink LIFE 
mottakere med skjerm. Batteriet 
kan byttes etter å ha skrudd opp 
de fire skruene baklokket er 
festet med. 

 Forsiktig 
Batteriet må ikke punkteres, 
kortsluttes eller brennes. 

Funksjonsvelger 
(fabrikkinnstilling) 
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5. Viktig informasjon 

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

• Produktet er for innendørs 
bruk. 

• Produktet vil varsle til 
mottakerne om behov for 
batteribytte hvis du har 
mottakere som viser dette. 

6. Resirkulering 

Produktet og batteriet 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. Tekniske data 

Dim. (bxhxd):  90x145x31mm 
Vekt m/ batteri: 205 g 
Batteri:  Litium 3 V 
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.  
Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
Radiofrekvens: 868.1–869.85  
 MHz 

 

8. Resirkulering 

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

9. Sikkerhet 

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

10. 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 
 
 
  



7 

 

11. Feilsøking  

 

Problem Mulig årsak Løsninger 
Det varsler ikke i mottakere Batteriet i TIMER-L er tomt 

/ det blinker rødt. 
Bytt batteri. 

 Avstanden mellom TIMER-
L og mottaker er for stor. 

Flytt enhetene nærmere 
hverandre eller sett inn en 
repeater. 

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. 

Det varsler med feil signal i 
mottakere. 

Funksjonsvelger (ID) står i 
feil posisjon. 

Skru funksjonsvelger til riktig 
posisjon. 

Etter TEST-trykk, lyser 
senderen lenge rødt 

Enheten er ikke 
sammenkoblet med noen 

Koble enheten til en 
mottaker 

Etter TEST-trykk, lyser 
senderen lenge grønt, deretter 
lenge oransje 

Ingen mottaker er 
sammenkoblet senderen 

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

Det varsler med feil signal i 
mottakere. 

Funksjonsvelger (ID) står i 
feil posisjon. 

Skru funksjonsvelger til riktig 
posisjon. 

 
 
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. 33 47 33 47. 
 

mailto:post@vestfoldaudio.no
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