ELLA CARE / ELLA CARE-R (1746 / 1720)
ELLA SMYKKESENDER CARE Bruksanvisning

ELLA CARE benyttes for å varsle assistanse til
varslingsmottakere i samme system. Varslingen
sendes trådløst, uten tidsforsinkelse. ELLA CARE
kan enkelt tilpasses til å vise unik ID hos
mottakerne, slik at man raskt oppfatter hvem
varslingen kommer fra. Den kan sende to ulike
alarmer: Alarm for akutt hjelp, eller varsling for
generell bistand.
ELLA CARE benyttes enten som armbånd, eller
henges rundt halsen som et kjede. Enheten er
sprutsikker.
Tilgjengelige mottakere er IRIS CARE (varenr.:
1716) og JUNIOR LOMMEVIBRATOR TILKALLING
CARE (varenr.: 1744). Varslingen kan også sendes
via app til Android og iPhone telefoner.
ELLA CARE er tilgjengelig med knapp i sølv eller
rødt.
BATTERI OG LADING:
ELLA CARE har innebygget oppladbart batteri. Et
fulladet batteri holder normalt i over 30 dager.
Batterliader følger i pakken til produktet. ELLA
CARE bør lades helt opp før du tar den i bruk første
gang.
SAMMENKOBLING:
Alle enheter må sammenkobles for å fungere i ett
system. NB! Kontroller om enheten allerede er
sammenkoblet før du utfører denne prosedyren.
1: Trykk og hold varslingsknappen i 10 sekunder, til
du kjenner 3 vibrasjoner.
2: Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet som
ELLA CARE skal sammenkobles med.
Indikatorlampen blinker grønt på enhet.
3: Trykk én gang på varslingknappen på ELLA CARE.
Indikatorlampen blinker grønt.
4: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge
indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

5: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen
på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.
SAMMENKOBLING AV NY ENHET (ELLA CARE) TIL
EKSISTERENDE SYSTEM:
1: Trykk og hold varslingsknappen på ELLA CARE
inne i 10 sekunder, til du kjenner 3 vibrasjoner.
2: Trykk to ganger på LIFE-knappen på enhet fra
eksisterende system.
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:
1: Trykk og hold varslingsknappen inne i 10
sekunder, til du kjenner 3 vibrasjoner.
2: Trykk 5 ganger på LIFE-knappen.
3: Nullstilingen bekreftes med røde og grønne
blink.
DAGLIG BRUK:
ELLA CARE bæres rundt håndleddet eller i halssnor.
Når man trykker på knappen, sendes
tilkallingsvarsel til varslingsmottakere i samme
system, med ID for alarmen. Varslingen kan
tilpasses til å sende generell tilkalling eller alarm
for akutt bistand.
TILBAKEFØRE TIL FABRIKKINNSTILLINGENE:
Før ELLA CARE setts til fabrikkinnstilling må først
sammenkoblingen nullstilles.
1: Trykk og hold varslingsknappen inne i ca 10
sekunder, til du kjenner 3 vibrasjonger.
2: Trykk 10 ganger på varslingsknappen på ELLA
CARE.
3: Fabrikkinnstillingen bekreftes med røde og
grønne blink.
VIKTIG INFORMASJON:
Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet
klut. Produktet er for innendørs bruk. Kun tillatt
benyttet innen EU/EØS.
RESIRKULERING:
Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen
med restavfall. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske
produkter.
SIKKERHET:
Unngå å eksonere enheten for flammer og andre
direkt varmekilder. Produktet må ikke skrus fra
hverandre.
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ELLA CARE / ELLA CARE-R (1746 / 1720)
FORLENGE REKKEVIDDEN:
I større bygg eller institusjoner der man har behov
for å utvide rekkevidden mellom en ELLA VARE og
andre CARE-produkter, må det benyttes en eller
flere videresender av typen REPEATER CARE.
TEKNISKE DATA:
Dim. (bxhxd):
235x10 mm
Vekt:
40 g
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz
Sendereffekt:
10 mW e.r.p.
Temperatur:
-10°C +40°C
Ladespenning: 5VDC (USB)
SAMSVARSERKLÆRING:
Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU
FEILSØKING:
Problem: Det varsles ikke i mottakere.
1: Avstanden mellom ELLA og mottaker er for stor.
Flytt enhetene nærmere hverandre, eller sett inn
en Repeater CARE.
2: ELLA er tom for strøm.
Lad opp ELLA.
3: ELLA og mottakere er ikke sammenkoblet.
Utfør sammenkobling.
4: Feil på mottaker.
Se bruksanvisning for mottakeren.
Problem: Sammenkobling fungerer ikke.
1: Enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det
blinker rødt.
Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten som
skal kobles til for å nullstille enheten. Utfør
sammenkobling på nytt.
Problem: Det lyser ikke grønt når knappen
trykkes.
1: ELLA er tom for strøm.
Lad opp ELLA.
Problem: Det blinker rødt/grønt.
1: ELLA er nesten tom for strøm.
Lad opp ELLA.
Problem: Det varsles med feil signal i mottakere.
1: ELLA er satt il å sende «feil» varsel.
Bruk en IRIS CARE for å sette riktig varsling i ELLA,
eller ta kontakt med Vestfold Audio for support.
Problem: Det blinker rødt og vibrerer etter at
knappen er trykket og grønt lys for sending har
slukket.
1: Varslingen ble ikke mottatt av noen mottakere.
Flytt enhetene nærmere hverandre, eller sett inn
en Repeater CARE.
2: Utfør sammenkobling med mottakere.
Problem: Sletting av sammenkobling fjerner
spesialtilpasning.
1: ELLA er av tidligere versjon.
Spesialtilpass på nytt.

Vestfold Audio AS | www.vestfoldaudio.no | Tel. 33 47 33 47 | Epost: post@vestfoldaudio.no | Dok. Nr.: 7099A1

