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Art. Nr.: 1860 

 
 

NORA-L er et armbåndsur som varsler FlexiBlink LIFE alarmer og daglige signaler med 
vibration, symboler og lyd.  

Klokkevisning aktiveres med et enkelt tryk på skærmen.  

Ved alarm vises et symbol og tekst på skærmen, samtidig med vibration og lydvarsel for den 
aktuelle alarm. Både lyd- og vibrationsvarsling benytter forskellige varslingsmønstre til de 
respektive alarmer. Således kan hørehæmmede og synshæmmede enkelt skelne imellem 
daglige varslinger og alarmer.  

NORA-L oplades med den medfølgende USB-lader. NORA er monteringsfri – batteristikket 
indsættes i kontakten på væggen.  

VARSLINGSMODTAGER NORA Flexiwatch 
(NORA-L) 

Brugsanvisning 
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Infomation: 

• Enkel installation og anvendelse 
• Stænktæt (bruser – ej bad) 
• Signalrækkevidde indenfor normal husstand 
• Enkelt at tilpasse længde på remmen 
• Opladbar med god batterilevetid 
• Udskiftbar rem 

 

 

1. Batteriindikator 
 
2. Tilkoblingsstatus 
 
3. Digitalt ur 
 
4. Dato 
 
 

 

 
 

 
5. Ladekontakt 
 
 

 

NB! Uret må kobles til laderen for at kunne tændes første gang.  

VARSLING 

 

 

Varslingssystemet FlexiBlink LIFE skelner mellem to alarmtyper:  
1. Daglige varslinger: dørklokke, telefon, o.l. 
2. Alarm: brand, epilepsi, o.l. 
 
NORA-L varsler med vibration, lyd, symbol og tekst når den 
modtager en varsling/alarm.  
 
Alarmer (kritiske) varsles med hurtig vibration og lyd. Daglige 
varslinger varsles med roligere vibration og lyd. 
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OPLADNING 

NORA bør oplades fuldt før brug. Anvend det medfølgende opladekabel.  

 

 

Enheden lades ved at opladekontakten «klipses» på bagsiden 
af NORA-L. Kontakten fastholdes med magneter. Når disse 
«klipser» ind, er den korrekt placeret. 
Husk at sætte strømadapteren i stikkontakten. 

 

 
 

Batteriindikatoren øverst i venstre hjørne på displayet indikerer 
kapaciteten på batteriet. Et grønt batterisymbol vises på 
skærmen når batteriet er fuldt opladet. 
 
NORA-L kan modtage varslinger imens enheden oplades. 

 

ARMBÅND 

 

 
 

NORA-L kommer med armbåndsremmen påsat. Disse kan 
udskiftes ved at holde låseknappen inde og skyde remmen ud af 
holderen.  
 
Klips-holder er tilgængelig som tilbehør. 

 

MENY FOR INDSTILLINGER 

Svipe til siden på skærmen for at komme til menuen. Menuen har to sider. Svipe til højre for 
side 2.  

 

 
 

Side 1:  
«Lyd»: Tænd/sluk for lyd 
«Varslinger»: Tænd/sluk for modtagelse af varslinger.  
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Side 2: 
«Indstillinger»: Ændrer varslingsklokkens indstillinger. 
«Slå af»: Af stiller uret. 
«Info»: Viser Nora vertionsnummer.  

 

 
 

Indstillinger: 
«Tilkobling»: FlexiBlink LIFE indstillinger.  
«Klokke»: Indstil klokke og dato. 
”Varslinger”: Varslingsindstillinger. 
”Nulstil”: Sletter alle indstillinger og sætter uret i fabriksindstilling.  

 

SAMMENKOBLING 

Alle FlexiBlink LIFE enheder som skal fungere sammen må sammenkobles før brug.  

 

 
 

NORA-L går automatisk til menu for sammenkobling når du 
tilkobler USB-laderen første gang.  
 
De fleste FlexiBlink LIFE produkter benytter en egen LIFE-knap til 
sammenkoblingen. LIFE-knappen finder du som regel under låget 
på enheden. (Se brugsanvisning for gældende produkt hvis du ikke 
finder LIFE-knappen). 

 

 
 

Tilkoblingsstatus:  
Status for LIFE-tilkobling vises med radiosymbolet øverst til højre 
på skærmen.    
 
Ved rød streg over radiosymbolet er uret ikke sammenkoblet med 
anden enhed i LIFE-systemet.  
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SAMMENKOBLING AF NORA TIL ET EKSISTERENDE FLEXIBLINK LIFE SYSTEM 

Et system kan bestå af en eller flere sendere og modtagere som er sammenkoblet.  

 

 
 

1. Vælg «Indstillinger» og derefter «Tilkobling».  
2. Vælg «Koble til LIFE-net».  
3. Tryk 2 gange på LIFE-knappen på enhed i et system som NORA-L 
skal sammenkobles til.  
4. Sammenkoblingen bekræftes af klokken.  
5. Tryk på «Test»-knappen på en sender for at kontrollere 
sammenkoblingen.  

 

DELE ELLER STARTE LIFE-NET FRA NORA-L  

NORA-L kan dele netværket den er opkoblet til, og kan da benyttes til at tilkoble nye 
enheder til samme net.  

 

 
 

1. Vælg «Indstillinger» og derefter «Tilkobling».  
2. Vælg «Del mit LIFE-net».  
3. Tryk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enhed.  
4. Sammenkoblingen bekræftes af uret.  
5. Tryk på «Test»-knappen på en sender for at kontrollere 
sammenkoblingen.  

 

AFBRYDE SAMMENKOBLING 

For at afbryde sammenkoblingen, tryk én gang på LIFE-knappen på en enhed, eller tryk 
«Afbryd» på uret. 

NULSTILLE SAMMENKOBLINGEN 

1. Vælg «Indstillinger» og derefter «Tilkobling».  
2. Vælg «Forlad LIFE enhed».  
3. Nulstillingen bekræftes ved at teksten «Ikke tilkoblet LIFE-net» vises.  

AUTOMATISK TIDSINDSTILLING 

Denne funktion forudsætter at du har en AppSender i dit varslingssystem. Vælg 
«Indstillinger» derefter «Klokke» og skyd bryder til højre («PÅ») for at aktivere funktionen.  

 

 
 

Uret søger efter appsender. Funktionen slår sig automatisk på. 
(Klokken giver besked hvis den ikke kobles til AppSenderen).  
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FORLÆNG RÆKKEVIDDEN 

Ved behov for at forlenge rækkevidden mellem NORA-L og andre FlexiBlink LIFE produkter, 
må der benyttes en, - eller flere, videresendere af typen REPEATER-L. 

VARSLINGSINDSTILLINGER 

Daglige signaler/Kun alarmer: Du kan vælge om du vil modtage alle varslinger, eller kun 
alarmer. Vælg «Indstillinger» og derefter «Varslinger». Når bryderen «Kun alarmer» er slået 
på, vil du ikke modtage varslinger for dagligdags signaler som for eksempel dørklokke. 

Nabovarsling: Med denne funktion aktiveret kan du modtage alarmer hos nabo(er) som har 
FlexiBlink LIFE varslingssystem installeret. Funktionen forudsætter at der er opsat deling af 
nabovarsel mellem naboerne. (Kræver varslingsmodtageren IRIS LIFE) 

Vælg «Indstillinger» og derefter «Varslinger». 
Indstil bryderen «Modtag nabovarsel» PÅ. 

INDSTILLINGER FOR DATO OG TID 

Vælg «Indstillinger» og derefter «Klokke» for at ændre dato og tid. Uret indstilles automatisk 
når «Automatisk ur-indstilling» er tændt, og der er installeret en appsender (APPS-L) i 
boligen. 

FABRIKSINDSTILLING 

Fabriksindstilling sletter alle indstillinger og sammenkoblinger, og nulstiller enheden. 

 

 
 

1. Vælg «Indstillinger» og derefter «Nulstil».  
2. Vælg «Tilbagestil» og tryk derefter «OK».  
3. Enheden sættes til fabriksindstilling.   

 

VIKTIG INFORMATION 

Produktet kan rengøres med en blød, letfugtet klud.  
NORA-L vil varsle til FlexiBlink LIFE modtagere ved behov for batteribytte, hvis du har 
modtagere som viser dette.  

RECIRKULERING 
Produktet skal ikke bortkastes med restaffald. Gør dig bekendt med lokale bestemmelser for 
affaldsdeponering af elektriske produkter.  
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TEKNISKE DATA 

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

 

SAMSTEMMELSESERKLÆRING 
Tag kontakt med oss på post@vestfoldaudio.no ved behov for samstemmelseserklæringer. 

FEJLSØGNING 

Problem Mulig årsag Løsninger 
Der varsles ikke i NORA-L. Afstanden mellem NORA-L og 

sender er for stor. 
Flyt enhederne nærmere 
hinanden, eller indsæt en 
repeater. 

 NORA-L er tom for strøm. Oplad NORA-L. 
 NORA-L er ikke korrekt 

sammenkoblet. 
Udfør sammenkobling. 
Se kap. 7. 

 Fejl på sender. Se brugsanvisning for 
senderen. 

 Fejl med indstillinger. Tjek at varslinger er slået på.  
Tjek at «kun alarmer» ikke er 
valgt.  

 Systemfejl. Nulstil til fabriksindstillinger. 
Væk uret ved at sætte det i 
laderen efter at skærmen er 
blevet sort.  

Sammenkobling fungerer ikke. Begge enheder har været 
sammenkoblet tidligere.  

Nulstil sammenkobling.  
Se kap. 7. 

NORA-L vibrerer af sig selv 
uden at der varsles. 

NORA-L er næsten tom for 
strøm. 

Oplad NORA-L. 

NORA-L har kun sort skærm. NORA-L er i transportmodus. Koble ind oplader. 
 NORA-L er helt tom for batteri. Koble ind oplader. 
 Batteriet er opbrugt.  Lad batteriet med den 

medfølgende oplader.  
Displayet blinker når Nora 
lades. 

Dårlig kontakt ved ladekontakt. Kontroller tilkoblingen på 
laderen. Rengør 
ladekontakterne på uret om 
nødvendigt. 
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