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Art. Nr.: 1860 

 
 

NORA-L er en armbåndsklokke som varsler FlexiBlink LIFE alarmer og daglige signaler med 
vibrasjon, symboler og lyd.  

Klokkevisning aktiveres med et enkelt trykk på skjermen.  

Ved alarm vises et symbol og tekst på skjermen, samtidig med vibrasjon og lydvarsel for den 
aktuelle alarmen. Både lyd- og vibrasjonsvarsling benytter ulike varslingsmønstre til ulike 
alarmer. Slik kan hørselshemmede og synshemmede enkelt skille mellom daglige varslinger 
og alarmer.  

NORA-L lades med den medfølgende USB-laderen. AURORA er monteringsfri – 
batterieliminatoren settes i kontakten på veggen.  

VARSLINGSMOTTAKER NORA Flexiwatch 
(NORA-L) 

Bruksanvisning 
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Nøkkeldata: 

• Enkel installasjon og bruk 
• Sprutsikker (dusj – ikke bad) 
• Signalrekkevidde innen normal husstand 
• Enkelt å tilpasse lengde på reimen 
• Oppladbar med god batterilevetid 
• Utbyttbar reim 

 

 

1. Batteriindikator 
 
2. Tilkoblingsstatus 
 
3. Digital klokke 
 
4. Dato 
 
 

 

 
 

 
5. Ladekontakt 
 
 

 

NB! Klokken må kobles til laderen for at den skal slå seg på første gang.  

VARSLING 

 

 

Varslingssystemet FlexiBlink LIFE skiller mellom to alarmtyper:  
1. Daglige varslinger: dørklokke, telefon, o.l. 
2. Alarm: brann, epilepsi, o.l. 
 
NORA-L varsler med vibrasjon, lyd, symbol og tekst når den 
mottar en varsling/alarm.  
 
Alarmer varsles med hurtig vibrasjon og lyd. Daglige varslinger 
varsles med roligere vibrasjon og lyd. 
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LADING 

NORA bør lades helt opp før bruk. Bruk den medfølgende ladekabelen.  

 

 

Enheten lades ved at ladekontakten «klipses» på 
ladekontaktene på baksiden av NORA-L. Kontakten holdes fast 
med magneter. Når disse «klipser» inn ligger ladekontakten 
rett vei. 
Husk å sett strømadapteret i stikkontakten. 

 

 
 

Batteriindikatoren øverst i venstre hjørne på displayet indikerer 
kapasiteten på batteriet. Et grønt batterisymbol vises på 
skjermen når batteriet er fulladet. 
 
NORA-L kan motta varslinger mens enheten lades. 

 

ARMBÅND 

 

 
 

NORA-L kommer med armbåndsreimene ferdig festet. Disse kan 
skiftes ved å holde låseknappen inne og skyve reimen ut av 
festet.  
 
Klips-feste er tilgjengelig som tilbehør. 

 

MENY FOR INNSTILLINGER 

Sveip sideveis på skjermen for å komme til menyen. Menyen har to sider. Sveip til høyre for 
side 2.  

 

 
 

Side 1:  
«Lyd»: Slå av/på lyd 
«Varslinger»: Sett mottak av varslinger av eller på.  
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Side 2: 
«Innstillinger»: Endre varslingsklokkens innstillinger. 
«Slå av»: Slå av klokken. 
«Info»: Viser Nora versjonsnummer.  

 

 
 

Innstillinger: 
«Tilkobling»: FlexiBlink LIFE innstillinger.  
«Klokke»: Still klokke og dato. 
”Varslinger”: Varslingsinnstillinger. 
”Nullstill”: Sletter alle innstillinger og setter klokken i 
fabrikkinnstilling.  

 

SAMMENKOBLING 

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen må sammenkobles før bruk.  

 

 
 

NORA-L går automatisk til meny for sammenkobling når du kobler 
til USB-laderen første gang.  
 
De fleste FlexiBlink LIFE produkter benytter en egen LIFE-knapp for 
sammenkoblingen. LIFE-knappen finner du som regel under lokket 
på enheten. (Se bruksanvisning for gjeldende produkt hvis du ikke 
finner LIFE-knappen). 

 

 
 

Tilkoblingsstatus:  
Status for LIFE-tilkobling vises med radiosymbolet øverst til høyre 
på skjermen.    
 
Ved rød strek over radiosymbolet er ikke klokken sammenkoblet 
med annen enhet i LIFE-systemet.  
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SAMMENKOBLING AV NORA TIL ET EKSISTERENDE FLEXIBLINK LIFE SYSTEM 

Et system kan bestå av en eller flere sendere og mottakere som er sammenkoblet.  

 

 
 

1. Velg «Innstillinger» og deretter «Tilkobling».  
2. Velg «Koble til LIFE-nett».  
3. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet i et system som NORA-
L skal sammenkobles til.  
4. Sammenkoblingen bekreftes av klokken.  
5. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere 
sammenkoblingen.  

 

DELE ELLER STARTE LIFE-NETT FRA NORA-L  

NORA-L kan dele nettverket den er koblet opp i, og kan da benyttes til å koble sammen nye 
enheter til samme nett.  

 

 
 

1. Velg «Innstillinger» og deretter «Tilkobling».  
2. Velg «Del mitt LIFE-nett».  
3. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.  
4. Sammenkoblingen bekreftes av klokken.  
5. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere 
sammenkoblingen.  

 

AVBRYTE SAMMENKOBLING 

For å avbryte sammenkoblingen, trykk én gang på LIFE-knappen på en enhet, eller trykk 
«Avbryt» på klokken. 

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN 

1. Velg «Innstillinger» og deretter «Tilkobling».  
2. Velg «Forlat LIFE enhet».  
3. Nullstillingen bekreftes ved at teksten «Ikke tilkoblet LIFE-nett» vises.  

AUTOMATISK KLOKKESTILLING 

Denne funksjonen forutsetter at du har en AppSender i ditt varslingssystem. Velg 
«Innstillinger» deretter «Klokke» og skyv bryter til høyre («PÅ») for å slå på funksjonen.  

 

 
 

Klokken søker etter appsender. Funksjonen slår seg automatisk på. 
(Klokken gir beskjed om den ikke kobles til AppSenderen).  
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FORLENGE REKKEVIDDEN 

Der man har behov for å forlenge rekkevidden mellom en NORA-L og andre FlexiBlink LIFE 
produkter, må det benyttes en eller flere videresendere av typen REPEATER-L. 

VARSLINGSINNSTILLINGER 

Daglige signaler/Kun alarmer: Du kan velge om du vil motta alle varslinger, eller kun 
alarmer. Velg «Innstillinger» og deretter «Varslinger». Når bryteren «Kun alarmer» er slått 
på, vil du ikke motta varslinger for daglige signaler som for eksempel dørklokke. 

Nabovarsling: Med denne funksjonen påslått kan du motta alarmer hos nabo(er) som har 
FlexiBlink LIFE varslingssystem installert. Funksjonen forutsetter at det er satt opp deling av 
nabovarsel mellom naboene. (Krever varslingsmottakeren IRIS LIFE) 

Velg «Innstillinger» og deretter «Varslinger». 
Sett bryteren «Motta nabovarsel» PÅ. 

INNSTILLINGER FOR DATO OG TID 

Velg «Innstillinger» og deretter «Klokke» for å endre dato og tid. Klokken stiller seg 
automatisk når «Automatisk klokkestilling» er påslått, og det er installert en appsender 
(APPS-L) i boligen. 

FABRIKKINNSTILLING 

Fabrikkinnstilling sletter alle innstillinger og sammenkobling, og nullstiller enheten. 

 

 
 

1. Velg «Innstillinger» og deretter «Nullstill».  
2. Velg «Tilbakestill» og trykk deretter «Ok».  
3. Enheten settes til fabrikkinnstilling.   

 

VIKTIG INFORMASJON 

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.  
NORA-L vil varsle til FlexiBlink LIFE mottakere om behov for batteribytte, hvis du har 
mottakere som viser dette.  

RESIRKULERING 
Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser 
for avfallsdeponering av elektriske produkter.  

 

 

 

http://www.vestfoldaudio.no/


VESTFOLD AUDIO AS         FLEXIBLINK LIFE                                                                                               2022-06-30 
 

Vestfold Audio AS – www.vestfoldaudio.no – tel. +47 33473347 – post@vestfoldaudio.no 

TEKNISKE DATA 

Dim. (lxb):  260x43mm   Sendereffekt: 10 mW e.r.p. 
Vekt: 50g  Ladespenning:  5V 
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
Omkrets:  15-23 cm   

 

SAMSVARSERKLÆRING 
Ta kontakt med oss på post@vestfoldaudio.no for samsvarserklæringer. 

FEILSØKING 

Problem Mulig årsak Løsninger 
Det varsles ikke i NORA-L. Avstanden mellom NORA-L og 

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

 NORA-L er tom for strøm. Lad opp NORA-L. 
 NORA-L er ikke korrekt 

sammenkoblet. 
Utfør sammenkobling. 
Se kap. 7. 

 Feil på sender. Se bruksanvisning for 
senderen. 

 Feil med innstillinger. Sjekk at varslinger er slått på.  
Sjekk at «kun alarmer» ikke er 
valgt.  

 Systemfeil. Nullstill til fabrikkinnstillinger. 
Vekk klokken ved å sette den i 
laderen etter at skjermen har 
gått i sort.  

Sammenkobling fungerer ikke. Begge enhetene har vært 
sammenkoblet tidligere.  

Nullstill sammenkobling.  
Se kap. 7. 

NORA-L vibrerer av seg selv 
uten at det varsles. 

NORA-L er nesten tom for 
strøm. 

Lad opp NORA-L. 

NORA-L har kun sort skjerm. NORA-L er i transportmodus. Koble inn lader. 
 NORA-L er helt tom for batteri. Koble inn lader. 
 Batteriet et utladet.  Lad batteriet med den 

medfølgende laderen.  
Displayet blinker når Nora 
lades. 

Dårlig kontakt ved ladeplugg. Kontroller tilkoblingen på 
laderen. Rengjør 
ladekontaktene på klokken 
dersom nødvendig. 
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