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Art. Nr.: 1745 

JUNIOR LOMMEVIBRATOR (JUNIOR-CARE) er en varslingsmottaker i VEA Care-serien. Den 
varsler tilkallinger og alarmer fra tilknyttede varslingssendere. Panelet 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. 

Junior Lommevibrator (Junior Care) 

Bruksanvisning 
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1. Feste til halssnor 
2. På/Av-knapp 
3. På-indikator (grønt lys) 
4. Ladekontakt (15VDC) 
5. Stopp varsling knapp 
6. Lavt batteri varsel (rødt lys) 
7. 6 varslingslys med ikoner 
8. Innebygget vibrator 
9. Lydvarsling 

 

 
 
 

10. Grønn/Rød lysdiode - sammenkobling 
 
11. Life-knapp - sammenkobling 
 
12. Service-kontakt 

 

BATTERI OG LADING 
Junior Lommevibrator har innebygget oppladbart batteri. Et fulladet batteri holder normalt i 
over 2 døgn. 

KOMME I GANG  
Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på Life-knappen. 
Den finnes under lokket bak på Junior (11.). Benytt en flat skrutrekker eller lignende for å 
vippe av lokket.  
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SAMMENKOBLING 
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».  

DAGLIG BRUK 
JUNIOR-CARE skiller mellom generelle og akutte alarmer. Alarmtypen bestemmes på 
senderen (se egen bruksanvisning for sender). De seks knappene på panelet 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 alarm. Det sendes et signal til de andre 
mottakerne at varslingen er kvittert, samtidig slås alarmen av på de andre mottakerne. 
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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 JUNIOR-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 JUNIOR-CARE kvitterer med en lang lyd. 
Heretter vil den varsle med lyd. 

TILBAKEFØRE TIL FABRIKKINNSTILLINGENE 
1) JUNIOR-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 

Dette skjer samtidig og varer i ca. 1 sekund. Deretter slår JUNIOR-CARE seg automatisk av.  

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.  
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TEKNISKE DATA 

Dim. (bxhxd):  69x133x27mm Sendereffekt: 10 mW e.r.p. 
Vekt:  200 g Strømforsyning:  15VDC/230VAC 
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 
Det varsler ikke i  
JUNIOR 

JUNIOR er ikke påslått. Trykk på Strømknappen og se 
om det kommer lys i knappen. 

 JUNIOR mangler strøm. Sette enheten på lading. 
 Avstanden mellom JUNIOR og 

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

 JUNIOR og senderen(e) er ikke 
sammenkoblet. 

Utfør sammenkobling. 

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 Enhetene har vært 
sammenkoblet tidligere. Det 
blinker rødt. 

Trykk 5 ganger på LIFE-
knappen på den enheten som 
skal legges til. 

Falsk varsling Følsomheten på en akustisk 
sensor/sender er for høy. 

Reduser følsomheten.  
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