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APPSENDER CARE videresender alarmsignaler i et CARE-varslingssystem til «FlexiApp» på IOS 
og Android telefoner.  

 

 

Appsender (Appsender-Care) 

Bruksanvisning 
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1. Blå lysindikator 
 
2. Grønn lysindikator 
 
3. Rød lysindikator 

 
 

 

 
 
 
 
4. Tilkobling strømforsyning 
 
5. Tilkobling internett ruter 
 
6. Life-knapp (sammenkobling) 
 

 
1. MONTERING 
Appsenderen må installeres på et sted der den er innen rekkevidde til CARE-systemets 
alarmsignaler. Den kobles til internett med kabel (5).  

Appsenderen skal monteres på vegg. Benytt de medfølgende skruene. 

2. APPSENDER TILKOBLING 
AppSender trenger kun en kablet internettforbindelse for å fungere. All annen 
kommunikasjon internt for VEA Care alarmsystem skjer på egen radio på lukket 
radiofrekvens. 

Behov:  

• Kablet nettverksforbindelse til internett 
• Helst plassert sentralt i bygg, lite synlig 
• Trenger ingen kontakt med lokalt LAN 

Utgående dataporter: 

• 80 http 
• 443 https 
• 8883 TCP/MQTT 
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3. SAMMENKOBLING 
Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på 
LIFE-knappen. Den finnes under lokket på baksiden av Sykesignalsender.   

   
1. Trykk 2 ganger på LIFE-
knappen på den ene av 
enhetene.  

2. Trykk 1 gang på LIFE-
knappen på den andre 
enheten. 
Indikatorlampene på begge 
enhetene blinker grønt.  

3. Sammenkoblingen 
bekreftes ved at 
indikatorlampene lyser fast i 
2-3 sekunder.  
Enhetene er klare til bruk. 
Trykk «Test»-knappen på en 
sender for å kontrollere 
sammenkoblingen.  

SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM 
1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.  
2. Trykk 1 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 «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.  
 
SAMMENKOBLING MISLYKTES 
Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den.  

Nullstill enheten for å sammenkoble på nytt.  

AVBRYTE SAMMENKOBLING 
For å avbryte en aktiv sammenkobling, trykk 1 gang på LIFE-knappen.  

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN 
Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette 
bekreftes med røde og grønne blink. Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se 
avsnitt «Utvidede funksjoner».  

4. DRIFT 
Når enheten er i drift vises status i lysindikatoren: 

Slukket:  Ikke klar 
Blinkende grønt: I oppstart eller sammenkobling 
Blått lys: Klar 
Blinkende rødt lys: Ikke kontakt med skyserver 
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5. INSTALLERE FLEXIAPP 
1. Gå til AppStore (IOS) eller Google Play (Android) på den/de telefonen(e) som skal motta 
varsling, og søk etter «Flexiapp». 
2. Installer og åpne FlexiApp 
3. Tillat mottak av varslinger  

6. FLEXIAPP START 
Menylinjen: FlexiApp fungerer likt på IOS og Android-telefoner, men utseendet er litt 
forskjellig. Android har menylinjen i toppen, mens iPhone har den nederst.  
HJEM: Viser varslinger. 
SENDERE: Slå på/av varslinger.  
SØK: Søke etter AppSender 
AVANSERT: Avanserte funksjoner.  

Koble til Appsender: 
1. Trykk på «Søk» og velg «Legg til Appsender manuelt». 
2. Skriv inn bruker PIN-kode. Koden finner du på klistrelappen på fremsiden av appsenderen.  
3. Velg et navn for Appsenderen.  
4. Telefonen kan nå motta alarmer fra Appsenderen tilkoblet CARE-systemet.  

7. FLEXIAPP OG DAGLIG BRUK 
HJEM: Her vises alle alarmer de siste 24 timene.  

SENDERE: Ved å velge Mottak «av» får du ingen varsler. Ved å velge «Motta kun alarmer» 
varsles bare alarmer. Dersom Appsenderen er frakoblet serveren, får du også beskjed om 
dette. «Avslutt» bryter tilkoblingen til Appsenderen.  

SØK: Velg denne siden hvis du vil koble deg til en ny Appsender.  

AVANSERT: Funksjoner for endringer og tilpasninger av alarmer. Benytt PIN-koden som du 
finner på klistrelappen på Appsenderen for å logge inn.  

To nivåer for pålogging: 
BRUKER LOGIN: Tilgang bare til varslingshistorikk.  
ADMIN LOGIN: Varslingshistorikk og administrator-funksjoner.  
VARSLINGER: Varslingshistorikk for en begrenset tidsperiode.  
ENHETER: For å få tilgang til denne fanen må du logge på som «Admin». Har kan du 
administrere telefonene som er koblet til Appsenderen. Klikk på den telefonen du ønsker å 
gjøre noe med. Nå kan du endre telefonens navn og visningsnavnet til Appsenderen. 

Trykk «lagre» for å lagre endringene.  

Trykk «slett» for permanent å stoppe varsling til denne telefonen.  

TILPASSE: Endre varslingstekst og varslingslyder fra det som er standard. Alle typer varslinger 
som Appsenderen har mottatt fra varslingssendere og som er mottatt av FlexiApp er listet 
opp. Hvis du ønsker å endre på en varsling, trykker du på pilen til høyre. F.eks. kan du velge 
hvilken dør det ringer på.  
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Velg hvordan varselet skal lyde fra menyen «Meldingstype». Trykk «Lagre» for å lagre 
endringene.  

Trykk «Slett» for å fjerne varslingstypen fra listen.  

Trykk «Standard» for å tilbakestille til fabrikkinnstilling.  

TEST: Under denne fanen kan du få systemet til å sende deg en test-alarm. 

8. BRUKSBEGRENSNINGER 
Kun tillatt benyttet innen EU/EØS. 
 
9. RESIRKULERING 
Produktet 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.  

10. SIKKERHET 
Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke 
skrus fra hverandre.  

11. TEKNISKE DATA 

Dim. (bxhxd):  140x140x40mm Sendereffekt: 10 mW e.r.p. 
LAN: 10/100Mbps Driftsspenning: 15VDC 
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz Temperatur: -10 °C - +40 ºC 

 

12. 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  

13. FEILSØKING 

Problem Mulig årsak Løsninger 
Appsenderen lyser ikke blått Strømforsyningen er ikke 

tilkoblet. 
Kontroller tilkoblingen. 

 Det er ikke kontakt med 
bredbåndsruteren 

Kontroller tilkoblingen til 
ruteren og at ruteren er på. 

 Bredbåndsruteren har ikke 
kontakt med Internett. 

Sjekk linjer. 

FlexiApp finner ikke 
Appsenderen 

WiFi er ikke tilgjengelig Skru på WiFi til det samme 
nettet der FlexiApp-sender er 
tilkoblet. 

 Smarttelefonen er ikke 
tilkoblet WiFi-nettet. 

Logg på WiFi. 

Får ikke sammenkoblet Sammenkobling mislykkes pga. 
for lang avstand 

Flytt enhetene nærmere 
hverandre og prøv igjen 
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 Enheten er allerede 
sammenkoblet med andre 
enheter. 

Nullstill sammenkobling. 
Vennligst prøv igjen. 

 Feil rekkefølge på 
sammenkoblingen 

Trykk to ganger på LIFE-
knappen på en enhet i det 
eksisterende system, og kun én 
gang på den nye enheten 

Indikatorlampen fortsetter å 
blinke grønt etter 
sammenkobling 

Er det trykket to ganger på den 
ene enhetens LIFE-knapp? 

Trykk en gang til på LIFE-
knappene for å avbryte. Prøv 
igjen. 

 Leter fortsatt etter nye 
enheter. 

Trykk en gang til på LIFE-
knappen for å avbryte. Prøv 
igjen. 

FlexiApp mottar ikke varslinger Varsling er avslått i FlexiApp. Slå på varsling i FlexiApp, fane 
"Sendere". 

 "Kun alarmer" er valgt. Slå av "Kun alarmer" i FlexiApp. 
 Mottak av varslinger er 

blokkert 
Gå til Innstillinger: Tillat 
mottak av varslinger 

 FlexiApp-senderen fungerer 
ikke. 

Kontroller FlexiApp-senderens 
tilkoblinger. 

 Får ikke grønt blinkende lys. Sjekk rekkevidde mellom 
sendere og FlexiApp-senderen 

 Smarttelefonen er ikke 
tilkoblet FlexiApp-senderen 

Koble til FlexiApp, fane "Søk". 

 FlexiApp-senderne er ikke 
sammenkoblet med senderne i 
huset. 

Sammenkoble FlexiApp-
senderen med resten av 
utstyret i huset 

 Mobildata/WiFi/Internett er 
ikke tilgjengelig. 

Slå på mobildata og/eller logg 
på et WiFi-nett. 

 Telefonen er satt i "flymodus". Slå av "flymodus". 
Varslinger mottas, men ingen 
lyd eller vibrasjon. 

Smarttelefonen er satt til 
"lydløs"-modus. 

Slå på lyd og/eller vibrasjon. 

FlexiApp varsler for sent Smarttelefonens strømsparing 
er aktivert. 

Slå av strømsparings-
funksjonen. 

 Smarttelefonen har vært 
utenfor dekningsområde. 

Om mulig: Oppsøk områder 
med god dekning. 

 Smarttelefonen er opptatt 
med å bytte mellom mobildata 
og WiFi. 

Om mulig: Velg enten 
mobildata eller WiFi. 

 Internett-linjen i boligen er 
ustabil. 

Sjekk linje og tilgang. 

 Smarttelefonen har andre app-
er som stjeler prioritet. 

Forsøk å slå av andre "app´er". 
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