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SE:  BERÖRINGSFRI SENSOR (IRHAND-L) 

Beröringsfri sensor med sändare är en produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den används för att 
meddela FlexiBlink LIFE-mottagare att användaren behöver hjälp. 

FlexiBlink LIFE är ett trådlöst varningssystem med sändare och mottagare. Systemet kan 
användas till de flesta varningsmeddelanden inom en bostad eller arbetsplats, och systemet 
är enkelt att installera. 

IRHAND-L har en inbyggd rörelsessensor. Den aktiveras genom att flytta en hand framför 
sensorns öga.  

BATTERI & LADDNING:  
Den levereras med ett litiumbatteri med hög kapacitet (9100100934), vilket säkerställer att 
enheten fungerar i många år. OBS! Ladda INTE batteriet. 

ÖVERSIKT:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANKOPPLING: 
Alla enheter i ett system måste sammankopplas före användning. OBS! Kontrollera om 
enheten redan är sammankopplad innan du utför den här proceduren. 
1: Tryck två gånger på LIFE-knappen (4) på en av enheterna. Lysdioden (5) blinkar grönt. 
2: Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Lysdioden blinkar grönt. 
3: Sammankopplingen bekräftas av båda ljusindikatorerna som lyser fast grönt i 2-3 
sekunder.   
4: Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen (11) för att kontrollera 
sammankopplingen.   

ANSLUT EN ENHET TILL ETT BEFINTLIGT SYSTEM: 
1: Tryck två gånger på LIFE-knappen på enheten i det befintliga systemet. 
2: Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten. 
3: Anslutningen bekräftas av ljusindikatorerna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder. 
4: Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen för att kontrollera 
sammankopplingen. 

1. Beröringsfri sensor med ljusindikator 

 

 

 

 

2. Plats till kardborreband 

3. Funktionsväljare (ID-väljare) 

4. Ljusindikator 

 

5. Funktionsväljare (ID-väljare) 
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AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN: 
Tryck en gång på LIFE-knappen för att avbryta sammankopplingen. 

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES: 
Om du får ett rött ljus i den nya enheten är sammankopplingen misslyckad. Du måste 
återställa enheten innan du ansluter igen.   

ÅTERSTÄLL SAMMANKOPPLINGEN: 
1: Tryck på LIFE-knappen fem gånger för att återställa sammankopplingen.   

MONTERING: 
IRHAND-L monteres oftast på väggen med kardborrebandet som följer med. Använd den 
medföljande spritservetten för att rengöra väggen. Tryck därefter fast den självhäftande 
ytan på kardborrebandet i minst 10 sekunder. 

Alternativt kan enheten fästas med monteringsfästet på väggen. 

OBS! I vissa fall kan sändaren aktiveras vid snabba ljusförändringar. Undvik helst att placera 
den så att solljus eller kraftfulla lampor, och reflektioner från dem, träffar enheten direkt. 

DAGLIG ANVÄNDNING: 
När enheten är i drift visas statusen i ljusindikatorn på framsidan: 
Släckt:   Stand-by 
Grönt:   Meddelande skickas 
Blinkande rött/grönt: Byt ut batteriet 

VÄLJ FUNKTION (ID-VÄLJARE) 

IRHAND-L kan skicka anpassade "Begärd hjälp" -meddelanden. Vrid funktionsväljaren (3) till 
den position som matchar det som ska meddelas i mottagarna. 

ID Varsling ID Varsling 
0 Begärd assistans 8 Dörrsignal 
1 Begärd assistans – sovrum 9 Barnet har stått upp 
2 Begärd assistans – badrum A Kom snart! 
3 Begärd assistans – vardagsrum B Begärd assistans 
4 Hjälp mig nu! C Sjuksignal 
5 Hjälp mig nu! – sovrum D Sjuksignal 2 
6 Hjälp mig nu! – badrum E  
7 Hjälp mig nu! – Vardagsrum F  

 

SPAR ENERGI  
För att spara batteriström bör IR HAND-L stängas av om den inte kommer att användas 
under en tidsperiod. Detta görs genom att återställa sammankopplingen (se avsnittet 
"Återställ sammankopplingen"). Detta stänger av sensorn och enheten går in i 
energisparläge. 

BYTA/SÄTTA IN BATTERIET: 
Öppna enheten genom att skruva loss de fyra skruvarna på locket på baksidan. Ta bort det 
gamla batteriet och sätt i det nya. När den är ansluten kan sändaren blinka grönt i upp till 
några minuter medan batteriet förbereds för långvarig användning. Stäng enheten och 
skruva i de fyra skruvarna innan du monterar enheten. 
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VIKTIG INFORMATION: 
Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa. Produkten är avsedd för 
inomhusbruk. Endast tillåten användning inom EU/EES.. Produkten meddelar mottagarna 
om det är behov av batteribyte. 

ÅTERVINNING: 
Kassera inte produkten eller batteriet med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser 
för bortskaffande av elektriska produkter. 

SÄKERHET: 
Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Kortslut eller skruva inte 
isär produkten. 

TEKNISKA DATA: 

Dim. (bxhxd) 69x133x27 Sändarens effekt 19 mW e.r.p. 
Vikt 140 g Temperatur -10°C +40°C 
Radiofrekvens 868.1 – 869.85 MHz   

 
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: 
Vestfold Audio AS förklarar att produkten överensstämmer med direktiv 2014/53/EU 

FELSÖKING: 
Problem: Mottagaren meddelas inte.  
1: Batteriet er tomt/det blinker rött. Bytt batteri 
2: Avståndet mellan IRHAND och mottagaren är för stor. Flytta enheterna närmare varandra 
eller anslut en Repeater.   
Problem: Sammankopplingen fungerar inte.  
1: Enheterna har varit sammankopplade tidigare. Det blinkar rött. Tryck 5 gånger på LIFE-
knappen på enheten som ska anslutas för att återställa enheten. Prova att sammankoppla på 
nytt.  
Problem: Efter aktivering, lyser sändaren rött.  
1: Enheten är inte ansluten. Anslut enheten till en mottagare.  
Problem: Efter aktivering, lyser sändaren grönt under en längre tid, sedan orange länge.  
1: Ingen mottagare är ihopparad med sändaren. Kontrollera att det finns en mottagare i 
systemet. Återställ enheten. Återanslut. 
Problem: Det varnar med fel signal i mottagaren.  
1: Funktionsväljaren (3) är i fel position. Vrid funktionsväljaren till rätt position. 
Problem: Det blinkar rött/grönt i IRHAND-L  
1: Batteriet är snart tomt på ström. Byt batteri.  
Problem: IRHAND-L aktiveras av sig själv.  
1: Snabba förändringar/flimmer i ljusförhållanden från solljus eller kraftfulla LED-
lampor/lampor med dimmer. Placera sändaren så att den är skyddad från direkt ljus.   

 VARNING:  

 Punktera, kortslut eller bränn inte batteriet. 

 


