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Art. Nr.: 1750 

 
 

FLEXIKNAPP ALARM CARE (FLEXI A CARE) benyttes for å varsle assistanse til 
varslingsmottakere i samme system. Varslingen sendes trådløst, og kan enkelt tilpasses til å 
vise i mottakerne hvor varslingen er sendt fra.  

FLEXI A CARE er meget godt egnet i f.eks. beboerrom, der beboeren trenger å tilkalle 
personalet for assistanse. Den benyttes også til varsling fra personal til personal.  

 

Flexiknapp Alarm (FLEXI A Care) 

Bruksanvisning 
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1.Trykknapp med lysindikator 
 
 

 
 
 

 
3. Funksjonsvelger (ID-velger) 
 
4. LIFE-knapp (sammenkobling) 
 

 
 
 

 
5. Feste for Flexiknapp 
 
6. Skruehull for festebrakett 
 
 

 

BATTERI OG LADING: 
Det medfølger et høykapasitets litium batteri (9100100934), som vil sikre drift av enheten i 
mange år. Batteriet må ikke lades opp. 
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SAMMENKOBLING 

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

   
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. (Se nedenfor).  

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».  

DAGLIG BRUK 
Flexiknapp Tilkalling benyttes i hovedsak for å tilkalle assistanse. Den kan også benyttes som 
dørklokke, varsling fra resepsjon o.l. For alarmer av akutt art, anbefaler vi Flexiknapp Alarm 
(art. 1750).  
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VELG FUNKSJON (ID-Velger) 
FLEXI A CARE har innebygget flere ferdigprogrammerte varslinger. Velg varslings-ID ved å vri 
på funksjonsvelgeren, som du finner under gummilokket på baksiden. Varslingene kan 
ytterligere endres i varslingsmottakeren IRIS CARE eller via vår Skytjeneste. 

ID VARSLING 
0 Alarm Rom 1 
1 Alarm Rom 1 
2 Alarm Rom 2 
3 Alarm Rom 3 
4 Alarm Rom 4 
5 Alarm Rom 5 
6 Alarm Rom 6 
7 Alarm Rom 7 
8 Alarm Rom 8 
9 Alarm Rom 9 
A Alarm Rom 10 
B Alarm Rom 11 
C Alarm Rom 12 
D Alarm Rom 13 
E Alarm Rom 14 
F Alarm Rom 15 

 

BYTTE/SETTE INN BATTERI 

 

Åpne boksen ved å skru ut de fire skruene på baklokket.  
 
Sett inn batteriet i batterikontakten.  
 
Ved tilkobling av batteri kan Flexiknapp blinke grønt i opptil et par  
minutter mens batteriet klargjøres for langtids bruk.  
 
Lukk boksen og skru inn de fire skruene før montering av Flexiknapp.  

 
NB! Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.  

MONTERING 
Utendørs: Benytt den vedlagte veggbraketten og skru denne fast på veggen. Flexiknapp 
kneppes deretter på plass i braketten.  

Innendørs: Flexiknapp monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. 
Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på 
plass i minst 10 sekunder. Alternativt kan enheten festes med veggbraketten som for 
utendørs montasje.  

http://www.vestfoldaudio.no/
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I BRUK: 
Når enheten er i drift vises status i lysindikatoren på framsiden: 

Slukket: Stand-by 
Grønt: Varsel sendes 
Blinkende rødt/grønt: Bytt batteri 

VIKTIG INFORMASJON: 
Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-
kondenserende miljø.  

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

Produktet bør ikke stå i direkte sollys.  

BRUKSBEGRENSNINGER 
Kun tillatt benyttet innen EU/EØS. 

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.  

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

TEKNISKE DATA 

Dim. (bxhxd):  64x100x20mm  Sendereffekt: 10 mW e.r.p. 
Vekt: 140 g Batteri: Litium 3V 
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz Temperatur: -10 °C - +40 ºC 

 

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  
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FEILSØKING 

Problem Mulig årsak Løsninger 
Det varsles ikke i mottakere Flexiknapp lyser ikke grønt. Bytt batteri. 
 Flexiknapp mangler batteri Sett inn batteri. 
 Avstanden mellom Flexiknapp 

og mottaker er for stor. 
Flytt enhetene nærmere 
hverandre eller sett inn en 
repeater. 

 Batteriet i Flexiknapp er tomt / 
det blinker rødt. 

Bytt batteri. 

Det varsles med feil signal i 
mottakere. 

Funksjonsvelger (ID) står i feil 
posisjon. 

Skru funksjonsvelgeren til riktig 
posisjon. 

Det blinker rødt/grønt i 
Flexiknapp  

Batteriet i Flexiknapp er snart 
tomt. 

Bytt batteri 

Etter TEST-trykk, lyser 
senderen rødt 

Enheten er ikke sammenkoblet Koble enheten til en mottaker 

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

Ingen mottaker er 
sammenkoblet med senderen 

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

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. 

 

 

 

http://www.vestfoldaudio.no/

