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1. Introduktion 
Kalendern IRIS SOL LIFE (SOL) 
är en elektronisk kalender med 
en talende klocka som har  
möjlighet att visa information om 
dag, datum och tider på dygnet. 
SOL har en kalenderfunktion där 
man kan lägga in påminnelser på 
datum/dag/tidpunkt. 
Påminnelserna kan varnas med 
ljud, ljusblink, symboler och 
talmeddelanden om man önskar 
det. 
 
SOL är speciellt utvecklat för 
personer med kognitiv 
funktionsnedsättning och kan 
anpassas till individuella behov. 
 
Genom skärminställningar kan du 
själv välja bakgrundsbild och 
vilka färgkombinationer du önskar 
på SOL. 
 
SOL kommer färdig till 
användning, och allt du behöver 
göra, är att koppla in strömmen 
med strömförsörjaren som följer 
med. 
 
Vid uppstart, om klockan inte är 
ställd, kommer skärmen gå direkt 
till sidan med möjlighet att  
justera tid och datum. 
 
Alla grundläggande inställningar 
är låsta för användaren, du måste  
låsa upp inställningsmenyn 
(omkopplare nr. 5) för att komma  
 

 
 
 
 
till menyn för inställningar. Se 
kapitel 9. 
 
SOL har ett inbyggt batteri som 
gör att inställningarna blir kvar 
även vid strömavbrott.  
SOL kan också arbeta med 
utvalda produkter från Vestfold 
Audio’s FlexiBlink LIFE serie för 
att få: fjärrstyrd uppläsning av tid, 
brandlarm och 
påminnelsemeddelanden i 
FlexiBlink LIFE mottagaren i 
hemmet. 
Mer information finns i kapitel. 14. 
 

2. Översikt 
I paketet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOL LIFE 
Med avtagbar fot och 

monteringsfäste till vägg 

Strömförsörjare 
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Kontakter på sidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Ethernet (för anslutning till 
router) 
� Används inte  
� USB (för USB-minne) 
� Väggfäste  
 
Framsidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Varningsljus (Höger och vänster 

sida) 
� Skärm med touch 
� HEM knapp 
� Mikrofon för röstinspelning  
� Högtalare  
� Volym upp/ner (+/-) 
� Avtagbar fot 

 

Baksidan 
 

 
 
 
� Ljusindikator 
� LIFE-knapp 

(Sammankoppling) 
� Funktionsomkopplare 
� Ljudutgång för teleloop / 

streamer 
� Anslutning till strömförsörjning 
 

Figur 2 Framsidan 
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Figur 1 Höger sida 

Figur 3 Baksidan 
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3. Kom igång 

Placering 
SOL kan stå på ett bord i den 
medföljande foten, eller skruvas 
upp på vägg med det 
medföljande väggfästet. 

 Tips 
Montera inte väggfästet innan du 
har kontrollerat att nätsladden är 
tillräckligt lång. 

Anslutning 
Anslut strömförsörjningen till 
vägguttaget och sätt i sladden på 
baksidan av SOL. Nu kommer du 
se att skärmen startar.  
 
SOL är nu redo att användas, 
men det kan vara nödvändigt att 
ställa in klockan och datumet, 
eller anpassa produkten till 
användaren. Se kapitel 8 och 9.  

4. Daglig användning  
Klockan 
Användaren behöver inte göra 
någonting med produkten själv. 
 
Om du tar på skärmen kommer 
klockinformation (tid/ datum/ tiden 
på dygnet) att läsas upp. Det är 
möjligt att endast välja 
uppläsning av informationen som 
visas på skärmen.   

 

Ljudstyrka 
För att justera volymen stänger 
du först av låsbrytaren. Se kapitel 
9. Skjut omkopplaren 5 nedåt.  
 
 
När omkopplaren är i nedåtläge 
fungerar volymknapparna (plus / 
minus) på höger sida. När rätt 
volym har uppnåtts kan 
funktionen låsas igen, detta 
genom att skjuta omkopplaren 5 
uppåt. 

Påminnelser 

 
Påminnelserna visas på en 
separat skärm samtidigt som ett 
ljud spelas upp. 
Om ett röstmeddelande har 
spelats in kommer det 
automatiskt att läsas upp, om 
varningslampan lyser kommer 
dessa att blinka. 
Vad som visas på sidan bestäms 
av inställningarna. Se kapitel 8.  
Påminnelsen stannar på skärmen 
i 30 minuter.  
Om du tar på skärmen visas 
klockan med en symbol, att en 
påminnelse finns. Tryck igen för 
att spela upp meddelandet på 
nytt, eventuella nya påminnelser 
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under denna period kommer att 
”ta över”.  

5. Lägg till påminnelser 
Om du trycker på HEM-knappen 
så visas en påminnelsesikon 
längst ned till vänster på 
skärmen. 

 
 
Tryck på ikonen för att visa listan 
med påminnelser. 
Ikonen kan döljas för att låsa 
påminnelsefunktionen. 
Se kapitel 8. 
 
Det kan vara flera sidor med 
påminnelser,men det visas 
endast 5 per sida. 

 
 
1) Tryck på + Lägg till i det övre 
högra hörnet för att lägga till en 
påminnelse. 
SOL har några färdiga förslag 
med påminnelser som du kan 
använda som utgångspunkt, eller  
kan du välja ”Allmänt”.  

 

 
 
2) Tryck på en av ikonerna. Du 
kommer nu att se bilden för att 
lägga till en påminnelse.  

 
 
Det finns två rader för text -rad 1 
måste alltid fyllas i.   
 
Tryck på symbolfältet till höger 
om rad 1 för att välja vilken 
symbol som ska visas 
tillsammans med texten.  
 
Tryck på talfältet för 
att tala in ditt 
personliga 
röstmeddelande. 

 
För att spela in ett nytt 
röstmeddelande måste ett 
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gammalt röstmeddelande raderas 
först. 
 
Tryck på datumfält för att ange ett 
påminnelsedatum. Tryck på OK. 
OBS! I datumfältet är det möjligt 
att välja 5 år fram i tid.  
 

 
 
Tryck på Tidsfältet för att ange 
tiden för önskad påminnelse. 
Tryck på OK. 
 
3) För att upprepa påminnelsen, 
tryck på fältet Upprepa: 
 

 
 
Här är fyra snabbval för 
repetitioner, som används för den 
angivna tiden som utgångspunkt.  

 
Alternativt kan du välja upprepa 
dagligen, varje vecka eller varje 
månad.  
 

 
 
Välj vilka dagar påminnelsen 
skall upprepas och eventuellt en 
intervall. Du kan också 
tidsbegränsa varningarna inom 
tid och datum.  
 
4) Använd skjutreglaget för att 
välja om påminnelsen ska visas i 
det dagliga schemat (se separat 
avsnitt ”Dagligt schema”).  
 
Tryck Spara eller Avbryt. 
 
5) Du kan slå på och av 
påminnelser med det blå 
skjutreglaget till höger i listan. 
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6. Ändra en påminnelse 
Om du trycker på HEM-knappen 
så visas en påminnelsesikon 
längst ned till vänster på 
skärmen. Tryck på ikonen för att 
visa listan med påminnelser.   
Det kan vara flera sidor med 
påminnelser, det visas 5 st per 
sida.  
 
Tryck på påminnelsen du vill 
ändra, gör dem ändringar du vill 
ha (se kapitel 5) och tryck på 
Spara.   
 

7. Radera en påminnelse 
Om du trycker på HEM-knappen 
så visas en påminnelseikon 
längst ned till vänster på 
skärmen. Tryck på ikonen för att 
visa listan med påminnelser.  
 
Tryck på den påminnelsen du 
önskar att radera.  

 
Tryck på den röda 
papperskorgen för att radera. 
Bekräfta genom att välja Ta bort.  

 

8. Inställningsmeny  

Tillgång 
SOL har en inställningsmeny som 
är låst för användaren med en 
låsknapp, enligt beskrivningen i 
kapitel 9. 
Skjut omkopplaren 5 nedåt för att 
öppna inställningarna. 
 
 
Om du trycker på HEM-knappen 
så visas en ikon med texten 
Inställningar i det nedre vänstra 
hörnet på skärmen.  
 

 
 
 
Tryck på ikonen och 
inställningsmenyerna visas nu 
som ikoner på skärmen.  
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Klocka 

På den här sidan hittar du 
inställningar om klocka, datum 
och relaterade funktioner.  

Ställ klockan 

Använd pilknapparna för att 
ändra datum och tid. Tryck på 
Spara för att spara inställningen 
eller på Tillbaka för att avbryta.  

Klocktal 

Slå på eller av samtalsklockan, 
välj om informationen i 
röstmeddelandet är begränsat till 
vad som visas på skärmen.  

 

Sommartid 
SOL växlar automatiskt mellan 
sommar- och vintertid.  

För att vara redo för ett förväntat 
internationellt upphörande att 
växla mellan sommar- och 
vintertid, finns det en omkopplare 
som stänger av den funktionen.  

Nattläge 
Med den här funktionen kan du 
själv definera dag- och nattid, 
funktionen används främst av de 
som vill ha symboler för  
24-timmars orientering istället för 
klockvisning. Val av 
symbolvisning sker under 
displayinställningar (se separat 
avsnitt «Display»).  
Standardinställningarna för nattid 
är kl 00:00 till 06:00. (Giltigt val 
för början av natt är mellan 18:00 
till 00:00. Giltigt val för början av 
dag är mellan 05:00 og 10:00). 
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Utseende (klockans utseende) 

På den här sidan hittar du 
inställningarna för utseendet på 
skärmen. 
  
Bakgrund 

Här väljer du klockans utseende, 
varje utseende består av en 
bakgrund och en text/klocka i 
utvalda färger för att få bästa 
möjliga kontrast.  
Urtavlan har två val, fet stil eller 
enkel stil. Det utseende du väljer 
markeras med en blå prick.  
Inställningarna sparas 
automatiskt när du trycker på 
Tillbaka. 
 

Visning 

Du kan välja mellan fyra olika 
layouter för hur klockan ska 
visas. 

1. Endast text. 
Här visas tiden endast i 
form av informativ text.  

2. Enkel Klocka 
Här visas en stor klocka 
med valbar information 
längst ner.  

3. Informativ 
Klockan visas här med 
valbar information i fyra fält. 

4. Dagligt schema 
Här visas klockan 
tillsammans med en 
översikt över dagens 
kommand påminnelser.  

 
Alla fyra layouter kan anpassas. 
Välj först layout och tryck sedan 
på Anpassa. 
 
Omslagsbilden visas nu med blå 
«pennikoner» i de positioner som 
kan ändras.  
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När du trycker på ”pennikonen” 
visas en lista över vad som kan 
visas i denna position på 
skärmen. Valen sker omedelbart, 
så du kan prova dig fram till den 
bild som passar användaren 
bäst.  
 
Alla layouter har en vy som skiljer 
mellan dag och natt.  
Tryck på dem vita pilarna högst 
upp på skärmen för att bläddra 
mellan det som visas under dag 
och natt.  
 

 
Dagligt schema  
Det dagliga schemat visar en 
översikt över dagens kommande 
påminnelser, om detta har valts 
under själva registeringen av 
påminnelsen /erna.  
 

 
 
Om du inte använder det dagliga 
schemat som en fast visning på 
skärmen, kan du enkelt få en 
översikt över kommande 
aktiviteter genom att trycka på 
”HEM”-knappen och sedan välja 
”kalender”. För att komma åt 
”kalender” måste knappen för 
detta vara påslagen (se avsnitt 
”Påminnelser”).   
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Ljusstyrka  

Här väljer du skärmens ljusstyrka 
och meddelande för påminnelser 
med blinkande lysdiod.   
 
Inställningarna sparas 
automatisk. 

Påminnelse  

 
Här kan du välja om tiden ska 
visas i påminnelseskärmen, om 
menyknappen (ikonen) ska visas 
på skärmen och om klockan ska 
läsas upp.  
 

System 

SOL är i grunden underhållsfri 
och det finns inga licenser eller 

liknande som måste förnyas. 
Programvaran är ansluten till 
produkten.  
Om det finns en ny version av 
programvaran från Vestfold Audio 
som du vill använda dig av, kan 
den hämtas gratis från Internet.  
 
Om du har fått en 
specialanpassad programvara 
kan den sättas in via ett USB-
minne enligt beskrivningen 
nedan.  

Uppdatera  
Programvaran (SW) kan 
uppdateras härifrån, antigen via 
kabel till internetrouter eller via 
USB.    
Kontakta Vestfold Audio AS vid 
behov av hjälp.
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Återställ 
Här kan du återställa SOL till 
fabrikinställning.  
 

FlexiBlink LIFE 

Här kan du välja om SOL ska 
anslutas till FlexiBlink LIFE-serien 
i hemmet.  
 
När ta emot är på, kommer SOL 
att få fjärravläsning av klockan 
och den kommer varna om 
brandlarm från röklarm och 
brandsändare i FlexiBlink LIFE-
serien. 
 
När sändaren står på skickas ett 
meddelande till FlexiBlink LIFE 
mottagaren när en påminnelse 
inträffar. 
 

Information 
Information om programversion 
och mer visas här, detta är 
information som endast används 
till förfrågningar till Vestfold Audio 
AS.  
 

 

9. Grundinställningar 
Öppna för volymkontroll och 
fabrikinställningar 

 
Skärmlås –  
strömbrytare 5 

Brytare 5 är för att låsa volym och 
menyer. Genom att skjuta 
omkopplaren 5 upp låses 
volymen till aktuell nivå. Den 
inställningen bibehålls även efter 
ett strömavbrott. När du försöker 
justera volymen eller 
systeminställningarna kommer 
skärmen att meddela att 
funktionerna är låsta.  
 

Koppla ihop med FlexiBlink 
LIFE  
Om du vill använda SOL med 
varningar från FlexiBlink LIFE-
serien måste du koppla ihop 
enheterna.  
 

Koppla ihop enheter 
Alla FlexiBlink LIFE enheter som 
ska fungera tillsammans måste 
kopplas ihop. Detta gör du 
genom att trycka på LIFE-
knappen som är placerad under 
locket på baksidan av SOL.  
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Första anslutningen  
1. Tryck två gånger på LIFE-

knappen på en av 
enheterna.  

 
2. Tryck én gång på LIFE-

knappen på den andra 
enheten.   

3. Indikatorlamporna på båda 
enheterna blinkar grönt. 

 
4. Sammankopplingen 

bekräftas av att indikatorn 
lyser grönt i 2-3 skeunder.  

5. Enheterna är färdiga att 
användas.  
 
Tryck på «Test»-knappen 
på den ena sändaren för att 
kontrollera 
sammankopplingen.  

 

Anslutning av en ny enhet till ett 
befintligt system 

1. Tryck två gånger på LIFE-
knappen på enhet från det 
befintliga system.  

2. Tryck én gång på LIFE-
knappen på den nya 
enheten. 

3. Sammankopplingen 
bekräftas av att 
indikatorlamporna lyser 
grönt i 2-3 sekunder. 

4. Enheterna är färdiga att 
användas.  
 
Tryck på «Test»-knappen 
på den en sändaren för att 
kontrollera 
sammankopplingen. 

Sammankopplingen 
misslyckades 
Om du får ett grönt ljus och 
sedan ett rött ljus i den nya 
enheten när den kopplats ihop, 
så misslyckades 
sammankopplingen. Återställ då 
enheten.  
 
Om enheten lyser med ett fast 
rött ljus länge, betyder det att 
enheten redan är ansluten till ett 
annat nät. Återställ då enheten 
innan du provar sammankoppla 
på nytt.  
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Avbryt sammankopplingen  
För att avbryta 
sammankopplingen, 
Tryck en gång på LIFE-knappen.   
 

 
Nollställ sammankopplingen  
Tryck fem gånger på LIFE-
knappen på enheten du önskar 
radera sammankopplingen från, 
när sammankopplingen är 
raderad bekräftas det med röda 
och gröna blinkningar. 
 

10. Viktig information  

Säkerhet  
Undvika att utsätta produkten för 
lågor och andra direkta 
värmekällor.  
Produkten får inte kortslutas eller 
skruvas loss.   
Produkten får inte doppas i vatten 
eller utsättas för 
vattenstänk/regn. 

Rengöring  
Produkten kan rengöras med en 
mjuk, lätt fuktad trasa.   
 

Återvinning 
Produkten får inte kastas med 
restavfall.  

 
Bekanta dig med lokala 
bestämmelser för 
avfallshantering av elektriska 
produkter.  
Med korrekt hantering 
kan stora delar av 
produkten återvinnas, 
samtidigt som miljön 
skyddas.  
 

Användningsbegränsningar: 
Endast tillåtet att användas inom  
EU/EES. 

11. Försäkran om 
överensstämmelse 

Vestfold Audio AS förklarar att 
SOL överensstämmer med 
direktiven (MDR) 2017/745. 
 
Den fullständiga texten på 
överensstämmelse finns på 
följande internetadress: 
www.vestfoldaudio.no/samsvar 
 

12. Tekniska data 
Dämpa.(bxhxd):  220x165x40mm 

(utan väggfäste 
och fot) 

Strömförbrukning:   5W 
Spänningsingång: 15VDC 
Radiofrekväns: 868.1–869.85  

 MHz 
Sändareffekt:  10 mW e.r.p. 
Temperatur:  0°C – 40ºC -  
Icke-kondenserande 
Användning inomhus  
 



 

 

13. Felsökning 
Problem Möjlig orsak Lösningar 
Klockan visar fel tid 
eller datum 

Klockan eller datumet är 
inte inställt.  

Ställ klockan. Se kapitel 8. 

Klockan visar fel tid 
efter ett strömavbrott 

Klockbatteriet är slut på 
ström.  

Klockbatteriet laddas under en 
lång tid. Batteriet bör laddas i 
minst 4 dagar. 

Enheten fungerar inte  Strömförsörjninegn är inte 
ansluten.  

Kontrollera att strömförsörjningen 
är i ett eluttag och att den är 
anslutet till enheten. 

Öppnar inte Meny 
inställningar 

Brytare nr 5 i den lilla 
omkopplarraden på 
baksidan är i UPP-läge.  

Skjut omkopplaren NED. 

Kan inte justera 
volymen  

Brytare nr 5 i den lilla 
omkopplarraden på 
baksidan är i UPP-läge. 

Skjut omkopplaren NED. 

Tal klockan fungerar 
inte  

Funktionen är avstängd i 
inställningarna.  

Se kap. Feil! Fant ikke r
eferansekilden. för Klocktal 

Påminnelser 
meddelas inte / visas 
inte  

Påminnelsen är inte aktiv. Slå på påminnelsen med 
skjutreglaget. Se kapitel 5. 

 Tidpunkten är fel. Se till att påminnelsen är inställd 
på rätt datum och tid. Se kap 6. 

Påminnelsen 
upprepas inte  

Påminnelsen är inte 
inställd på rätt dag / datum 
/ tid.  

Se till att påminnelsen är inställd 
med rätt upprepning.  

 
 
För att ansöka om hjälp från Vestfold Audio AS, kan du skicka ett mejl till 
post@vestfoldaudio.no eller ringa oss på telefon: +47 33 47 33 47.  
 
 
 
 

14. Tillbehör 
IRIS SOL LIFE kan samarbeta med flera produkter i FlexiBlink LIFE -
serien, för att ge användaren extra driftsstöd. 
 	



 

Fjärrstyrt	tal	
För användare som har begränsad motorik eller rörelsehinder kan det 
vara bra att få klockan avläst utan att behöva röra vid skärmen.  
Följande alternativ kan användas: 
 
ARM-L 
Armbandssändare för fjärrstyrd uppläsing av klockan,   
 
FLEXI-L 
En trycknapp för fjärrstyrd uppläsing av klockan,   
  
Automatisk	uppläsning	
Användare som har problem med tiden på dagen, och som kan ha en 
tendens att oavsiktligt gå på natten, kan få klockan att avläsas 
automatiskt med hjälp av sändare med rörelsesensor.  
 
PASSAKT-L 
Tidsbestämda aktivitetsvarningar med PIR, med fjärrstyrd 
automatisk läsning av klockan.  
 
 
Extra	påminnelser		
Användaren kommer inta alltid att vara nära den elektroniska kalenderen 
när en påminnelse inträffar, och det finns alltid en möjlighet att 
användaren inte ser på skärmen förrän tiden har gått. Genom att 
använda en eller flera Aurora-mottagare i hemmet meddelas användaren 
att det finns en påminnelse i den elektroniska kalendern. 
 
AURORA-L 
Varningsmottagare för mottag av meddelande, om att det 
finns påminnelser på den elektronisk kalender.  
 
 
 

Vestfold Audio AS 
Nordre Fokserød 12 

3241 Sandefjord 
NORWAY 

www.vestfoldaudio.no 
Tlf.: +47 33 47 33 47 


