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JUNIOR LOMMEVIBRATOR FOR TILKALLING 

CARE Bruksanvisning 

 

 
JUNIOR LOMMEVIBRATOR FOR TILKALLING CARE 
(JUNIOR3-CARE) er en varslingsmottaker i VEA 
Care-serien. Den varsler tilkallinger og alarmer fra 
tilknyttede varslingssendere. Displayet har seks 
symboler med lys, som kan skille mellom varsling 
fra seks ulike enheter. Dersom den skal varsle fra 
mer enn seks enheter, er dette mulig ved å benytte 
enkelte av symbolene i kombinasjon.  
 
Lommevibratoren varsler med vibrasjon, symboler, 
lys og/eller lyd. Den skiller mellom daglige signaler 
og alarmer med ulik varslingsstyrke. 
Tilgjengelige mottakere er stasjonær 

varslingsmottaker IRIS CARE (Varenr. 1716) og 

bærbar varslingsmottaker JUNIOR 

LOMMEVIBRATOR for tilkalling CARE (Varenr. 

1744). Varslingen kan også sendes via app til 

Android og iPhone telefoner.  

BATTERI OG LADING: 
Junior Lommevibrator har innebygget oppladbart 
batteri. Et fulladet batteri holder normalt i over 2 
døgn. 
 
SAMMENKOBLING: 
Alle enheter som skal fungere sammen, må 
sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-
knappen finner du under lokket bak på JUNIOR3-
CARE. 
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. 

SAMMENKOBLING 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. 

 
DAGLIG BRUK: 
JUNIOR3-CARE benyttes i hovedsak for å motta 
tilkallinger om assistanse. Den skiller mellom 
generelle og akutte tilkallingsalarmer. De seks 
knappene på displayet brukes for å identifisere 
hvor varslingen sendes fra. Ved varsling vil lyset 
ved symbolet blinke, samtidig som vibrasjon 
starter. 
 
VARSLING: 
- Trykk «STOPP» for å stoppe en alarm på 
mottakeren.  
- Trykk «ON/OFF»-knappen for å kvittere en 
alarme. Det sendes et signal til de andre 
mottakerne at varslingen er kvittert, samtidig slås 
alarmen av på de andre mottakerne. 
Indikatorlampen lyser fast i noen sekunder, for å 
vise hvilken alarm som er kvittert. Trykk eventuelt 
«STOPP» for å slå av indikatorlampen.  
 
LYDVARSLING AV: 
Trykk og hold Stoppknappen inne i ca 2 sekunder, 
til JUNIOR3 CARE kvitterer med to korte lyder. 
Heretter vil den ikke varsle med lyd.  
 
LYDVARSLING PÅ: 
Trykk og hold Stoppknappen inne i ca 2 sekunder, 
til JUNIOR3 CARE kvitterer med en lang lyd. 
Heretter vil den varsle med lyd.  
 
TILBAKEFØRE TIL FABRIKKINNSTILLINGENE: 
1) JUNIOR3-CARE skal være påslått 
2) Trykk samtidig på Strømknappen og Stopp-
knappen, og hold dem begge inne i ca. 10 sekunder 
til JUNIOR kvitterer med: 
- Et blink med alle lys i membranpanelet.  
- Et blink med det sterke lyset.  
- Lydsignal 
- Vibrasjon 
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Dette skjer samtidig og varer i ca. 1 sekund. 
Deretter slår JUNIOR3-CARE seg automatisk av 
 
VIKTIG INFORMASJON: 
Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet 
klut. Produktet vil varsle til mottakerne om behov 
for batteribytte. 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 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. 
 
TEKNISKE DATA: 
Dim. (bxhxd): 69x133x27mm 
Vekt m/batteri: 200 g 
Strømforsyning: 15VDC/230VAC  
Sendereffekt: 10 mW e.r.p. 
Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
Radiofrekvens: 868.1 - 869.85 MHz 
 
SAMSVARSERKLÆRING: 
Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 

 
FEILSØKING: 
Problem: Det varsles ikke i JUNIOR3 CARE.  
1: Avstanden mellom FLEXI T og mottaker er for 
stor.  
Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn 
en Repeater CARE.   
2: JUNIOR3 CARE og senderen er ikke 
sammenkoblet.  
Utfør sammenkobling.    
Problem: Etter TEST-trykk lyser senderen rødt.  
1: Enheten er ikke sammenkoblet.  
Koble enheten til en mottaker.  
Problem: Etter TEST-trykk lyser lyser senderen 
lenge grønt, deretter lenge oransje.  
1: Ingen mottaker er sammenkoblet med 
senderen.  
Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill 
enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.  
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.  
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