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Art. Nr.: 1716 

IRIS CARE – Varslingsmottaker med touch-dislay. Varsler tilkalling og alarmer med symboler, 
blinkende lys og/eller lyd.  

IRIS CARE tar imot trådløse signaler fra Vestfold Audio CARE sendere installert i samme 
system. Den melder hvilken varsling som er utløst, og i hvilket rom den er utløst. 

 

 

VARSLINGSMOTTAKER IRIS (IRIS CARE) 

Bruksanvisning 
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1. Lys (høyre og venstre side) 
 
2. Skjerm med touch 
 
3. Hjem-knapp 
 
4. Mikrofon for taleinnspilling 
 
5. Høyttaler 
 
6. Volum opp/ned 
 
7. Avtakbar fot 

 

 
 
 

1. Lysindikator 
 
2. Life-knapp 
 
3. Funksjonsbrytere 

 

 

Varslingssystemet benyttes til å tilkalle akutt og generell assistanse, vandring, 
passasjealarmer, sengealarm og lignende. Daglige signaler, som f.eks. tilkalling, varsles som 
standard med markering på tilhørende rom-id (1), akutte alarmer varsles med full skjerm (2). 
Systemet kan enkelt utvides og tilpasses etter behov.  
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1. KOMME I GANG  

IRIS kan stå på et bord i den medfølgende sokkelen, eller skrus opp på vegg med den 
medfølgende braketten. 

Sett strømforsyningen i kontakten på veggen og plugg ledningen inn i IRIS. Du vil nå se at 
skjermen starter. IRIS er klar til bruk, men først må den sammenkobles med resten av Vea 
Care produktene i varslingssystemet.   

2. SAMMENKOBLING 

Alle Vea Care enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-
knappen. LIFE-knappen finnes under baklokket på IRIS 

Sammenkoble første gang 

   
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».  
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3. DAGLIG BRUK 
Trykk på skjermen for å stoppe aktivt varsel på egen skjerm.  
Trykk avstill-knappen for å stoppe varslingen på samtlige mottakere.  
Alarmsymbolet vises på skjermen i ca 30 sekunder etter avbrutt alarm 

Justere volum: Juster volumet på daglige alarmer med volumbryteren. Alarmer varsler alltid 
med full lydstyrke.  

4. MENY FOR INNSTILLINGER 
Trykk og hold HJEM-knappen inne i 2 sekunder. Innstillingsmenyen vil nå vises (3.). Menyen 
kan ha flere sider med undermenyer. Du kan bla igjennom sidene ved å trykke på pilene 
nederst på skjermen. 

Meny: Feilmeldinger: 
Her vises oversikt over alle eventuelle feil ved systemet.  

Meny: Varslingsaktivitet: 
Enkel oversikt over de siste varslinger. Her er det også mulig å endre på visningen av de ulike 
alarmene. Trykk på blyantsymbolet tilhørende den alarmen du vil endre.  

Meny: Tilpasse: 
Under denne menyen får man oversikt over alle mottatte varslinger. Første gang varslinger 
mottas, vises de med fabrikkinnstilt tekst, talemelding og symbol. Disse 
visningsinnstillingene kan tilpasses hver enkelt varsling. Trykk på varslingen som skal 
tilpasses for å endre den. Her kan du endre teksten som skal vises til varslingen.  

Meny: Skjerminnstillinger: 
Her kan man endre lysstyrken på skjerm og skjermsparer. 

Meny: Justere klokke: 
Benyttes for å endre tid og dato på enheten.   

Meny: Informasjon: 
Her vises programvareversjon og lignende. Benyttes ved henvendelser til Vestfold Audio AS. 

Meny: Systeminnstillinger: 
Her kan den sette opp gruppetilhørighet (se eget kapittel), låse volumkontrollen, sette 
alarmvolum og legge inn egen logo som skjermsparer. 

Meny: LIFE Sammenkobling: 
Denne funksjonen kan benyttes i stedenfor å bruke LIFE-knappen ved sammenkobling. 

Meny: Vedlikehold: 
Her kan oppsettet man har gjort kopieres til minnepenn. Dette er praktisk for å kopiere 
innstillingene man har gjort til en annen IRIS. Her er det også mulig å fabrikkinnstille 
varslingsmottakeren og oppgradere software. 

Meny: Informasjon 
Her vises programvareversjon og informasjon om sammenkobling. LIFE nettverk status: Hvit 
tekst = ikke sammenkoblet. Grønn tekst = sammenkoblet. 
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Start nettverk: Dersom man kobler til nettverkskabel, så må man enten ta ut og inn 
strømmen, eller man kan trykke på teksten «Start nettverk». 

GRUNNINNSTILLINGER 
Med funksjonsbryterne på baksiden av IRIS kan du endre noen grunnleggende innstillinger. 
Funksjonene kan kombineres fritt etter behov. 

Daglige signaler/Kun alarmer – bryter 1 
Med bryter 1 ON (opp) varsler IRIS kun alarmer – som for eksempel tilkalling 
for akutt bistand, røykvarsler/brannalarm, o.l. 

Skjermlås – bryter 5 
Med bryter 5 opp (ON) låses volumknapper og menyer. Denne innstillingen 
holdes selv etter strømbrudd, og ved forsøk på volumjustering vil det komme 

beskjed på skjermen at skjermen er låst.  

GENERELT OM SENDERE 
Sendere sammenkobles og stilles inn på aktuelt romnummer vha. funksjonsvelgeren. 

GENERELT OM REPEATERE: 
Sammenkoble først Repeater mot ett av produktene i systemet. Ved flere Repeatere, så MÅ 
de sammenkobles opp mot Repeater som allerede er i systemet. 

GRUPPEINNSTILLINGER: 
IRIS CARE sender som standard alle alarmer til alle enheter.  

Dersom man ikke vil motta enkelte varslinger på enkelte skjermer, gjøres dette via 
Systeminnstillinger. Her kan man f.eks. slå av varsling for egne alarmer.  

9.1. Gå til Kontrollpanel og velg Systeminnstillinger (4).  

9.2. Bestem gruppenummer tilhørende skjermen. Dette bør gjøres på samtlige IRIS CARE 
som er i samme system. Hver skjerm kan da settes til egen gruppe, eller flere skjermer kan 
tilhøre samme gruppe. Dette gjør det mulig å bestemme hvilke varslinger som skal gå til de 
ulike skjermene. Gå tilbake til kontrollpanel når du har bestemt gruppe.  

9.3. Velg «Tilpasse» fra Kontrollpanelet og velg alarmen som skal tilpasses (5). (For å få 
oversikt over alarmene, må disse først ha blitt aktivert). Velg deretter «Avansert».  

- Varslinger sendes som standard til alle enheter når alarmene er satt til «PÅ» under 
standard konfigurasjon.  

- Velg «Gruppe konfigurasjon» for å bestemme varslingsform på egen skjerm, og til bestemte 
grupper/skjermer. Slå varsling av/på med bryterne på displayet. Velg deretter «Grupper» (6) 
for å bestemme hvilke varslingsgrupper/skjermer som skal motta / ikke motta den valgte 
alarmen.  

Hvis man f.eks slår alarmen av, og velger Gruppe 1 og Gruppe 2 «PÅ», så vil disse gruppene 
ikke motta valgte alarm. 
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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):  218x165x40 mm 
(uten veggfeste og 
fot).   

Sendereffekt: 10 mW e.r.p. 

Vekt uten 
strømforsyning:  

800 g Driftsspenning: 15 VDC 

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  

 

 

FEILSØKING 

Problem Mulig årsak Løsninger 
Får ikke sammenkoblet Indikatorlampe lyser rødt etter 

sammenkoblingsforsøk 
Enheten er allerede 
sammenkoblet med andre 
enheter. Nullstill 
sammenkobling. 

 Indikatorlampe blinker rødt 
etter sammenkoblingsforsøk 

Sammenkobling mislykkes. 
Vennligst prøv igjen. 

http://www.vestfoldaudio.no/
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 Indikatorlampen fortsetter å 
blinke grønt etter 
sammenkobling 

Leter fortsatt etter nye 
enheter. Trykk en gang til på 
LIFE-knappen for å avbryte. 
Prøv igjen. 

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 

Varsling mottas ikke Ikke sammenkoblet Koble ut siste enhet og koble 
sammen igjen 

 Manglende dekning Forsøk å flytte enhetene 
nærmere hverandre 

 Manglende dekning Sett opp en REPEATER 
 Tomt batteri i sender Bytt batteri i sender 
 Sender virker ikke Les bruksanvisning til sender 
Varsling mottas, men ingen lyd Volum justert ned Forsøk å justere opp volum 
 Lyd avslått Kontroller at lyd ikke er avslått 

i avansert kontrollpanel.  
   
Varsling mottas med lyd, men 
ingen tale 

Tale avslått Kontroller at tale ikke er 
avslått (funksjonsbryter 3) 

Varsling mottas, men ingen 
lysblink 

Lys avslått Kontroller at lys ikke er avslått 
eller justert for lavt i avansert 
kontrollpanel. Se kapittel 7 

   
Klokken viser feil tidspunkt 
eller dato 

 Still klokken.  

Klokken viser feil tidspunkt 
etter strømbrudd 

Klokkebatteriet er tomt for 
strøm 

Klokkebatteriet lades opp over 
lang tid. Batteriet bør lade i 
minst 4 dager før man tar ut 
strømmen 

IRIS varsler hendelser, men 
ingen sendere er aktivert. 

Enheten er sammenkoblet feil.  Nullstill sammenkoblingen på 
enheten og legg til igjen.   
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