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NORA SOL er en armbåndskalender som varsler kalenderpåminnelser fra IRIS SOL. Selv om 

du er utenfor dekningsområdet, vil NORA SOL varsle påminnelser som allerede er 

synkronisert. Synkronisering foregår automatisk. NORA SOL kan i tillegg varsle FlexiBlink LIFE 

alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. 

Klokkevisning aktiveres med et enkelt tapp på skjermen. 

Ved varsling, vises et symbol og tekst på skjermen, samtidig med vibrasjon og lyd for det 

aktuelle varselet.  

NORA SOL lades med den medfølgende USB-laderen. 

NORA SOL Armbåndskalender 

Bruksanvisning 
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Nøkkeldata 

• Enkel installasjon og bruk. 

• Sprutsikker (dusj - ikke bad) 

• Signalrekkevidde innen normal husstand 

• Oppladbar med god batterilevetid  

• Utbyttbar reim/ mulighet for klips-feste 

1. OVERSIKT 

 

  
 

Skjerm 
Batteriindikator 
Varslinger deaktivert 
Lyd deaktivert 
Ikke tilkoblet LIFE-nett 
Skjermlås aktivert 
Klokke 
Dag 
Dato 

 

  
 

Baksiden 
 
Låsekontakt for reim/ klips  
 
Ladekontakt 

Symboler 

 

 

 

 

Klokka er fulladet. 

 

 
 

 
 

Lyd er deaktivert. 

 

 

 

 

 

 

Klokka har 50% 

batteri-kapasitet. 

 
 

           

 

Dagligvarslinger og 
kalenderpåminnelser er 
deaktivert. Alarmer vil bli 
varslet. 
 

 

 
 

 

 

Klokka lader. 

 

            

 

Ikke tilkoblet LIFE-nett! 
Varslinger og alarmer vil 
ikke bli varslet. 
 

 

 

 

 

 

Klokka må lades. 

                            

                             

 

Skjermlås er aktivert. 
Deaktiver skjermlås med 
ved å gå inn på Nora Sol-
menyen på den 
tilknyttede IRIS SOL. 
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    Klokken må kobles til laderen for at den skal slå seg på. 

  

2. LADING 

NORA SOL bør lades helt opp før bruk. Bruk den medfølgende laderen.  

Enheten lades ved at ladekontakten «klipses» på ladekontaktene på baksiden av NORA SOL 

ved hjelp av magnet. Når den har «klipset» på, ligger ladekontakten rett vei. Hvis ikke, snu 

ladekontakt 180°. Husk å sett lader i stikkontakten. 

 

 
 

NORA SOL kan gi påminnelser og motta 
varslinger mens enheten lades.  

Ladetid inntil 6 timer. 
Brukstid nominelt 5 dager. 

 

 
 

Batteriindikatoren øverst i høyre hjørnet på 
displayet indikerer kapasiteten på batteriet 
(25, 50, 75 og 100%) eller lading.  
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3. SAMMENKOBLING VED OPPSTART 

For at NORA SOL skal fungere, må den sammenkobles til en IRIS SOL via FlexiBlink LIFE-

nettet. NORA SOL går automatisk til meny for sammenkobling når du starter klokka første 

gang. 

 

NORA SOL kan ikke brukes uten IRIS SOL! 

 

 

 

De fleste FlexiBlink LIFE produkter benytter 
en egen LIFE-knapp for sammenkoblingen.  

IRIS SOL har LIFE-knappen på baksiden av 
enheten. Andre produkter har knappen 
under lokket. Se bruksanvisning for 
gjeldende produkt hvis du ikke finner LIFE-
knappen.  

 

 
 

Koble NORA SOL til et eksisterende 
FlexiBlink LIFE-system (første gangs bruk). 
 

Velg Koble til LIFE-nett.  

 

 
 

Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet i 
et system som NORA SOL skal 
sammenkobles til.  

 

Når sammenkoblingen er suksess, vil NORA 
SOL gå direkte til klokkevisning.  

 

 

 
 

For å kunne motta påminnelser på din 
NORA SOL må den kobles direkte til din IRIS 
SOL. 

På IRIS SOL: gå til Innstillinger og NORA 
SOL. Trykk på Pil ned for å få påminnelser 
direkte til NORA SOL. Den søker etter NORA 
SOL i LIFE-nettet og du må velge din modell 
(hvis flere vises).  

Her kan du også låse menyen på NORA SOL.   
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4. DAGLIG BRUK 

Påminnelser 

Påminnelser administreres ved hjelp av kalenderen i IRIS SOL. Disse synkroniseres 

automatisk med NORA SOL. Påminnelser kan også administreres via nettleser eller mobil 

hvis IRIS SOL er koblet til internettet og bruker har fått tilkoblingskode (fra IRIS SOL).  

Påminnelser som er synkronisert vil varsles selv om NORA SOL er utenfor dekningsområdet. 

Dersom klokken er avslått eller befinner seg et sted utenfor dekningsområdet når 

påminnelsen opprettes, vil NORA SOL synkronisere eventuelle endringer utført på IRIS SOL 

når klokken igjen er påslått og befinner seg innenfor deknings-området.  

NORA SOL varsler påminnelser med vibrasjon, lyd, symbol og tekst. Når du får en 

påminnelse, trykk på skjermen for å stoppe den. 

FlexiBlink LIFE 

Har du annet FlexiBlink LIFE utstyr kan NORA SOL også varsle disse:  

• Daglige varslinger: dørklokke, telefon o.l. 

• Alarm: brann, epilepsi, o.l. 

NORA SOL varsler med vibrasjon, lyd, symbol og tekst når den mottar en varsling eller alarm. 

Daglige varslinger varsles med rolig vibrasjon og lyd.  

Alarmer varsles med hurtig vibrasjon og lyd.  

For å stoppe en varsling, tapp på skjermen. 

Meny 

For å sette opp eller tilpasse NORA SOL må du inn i menyen. 

Sveip sideveis på skjermen, både for å komme inn og ut av menyene. 

Menyen kan låses fra IRIS SOL. 

 

 
 

Meny 
-Info 
-Lyd 
-Innstillinger 
-Slå av 
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Info 
Her vises produktinformasjon om bl.a. 
programvare. Dette er informasjon som 
benyttes ved henvendelser til Vestfold 
Audio AS. 
 

 

 
 

Lyd 
-Deaktiver lyd 
-Aktiver lyd 

 

 
 

Slå av klokka 
Trykk Slå av for å slå av klokka.  
 
PS! Du må koble til lader for å starte klokka 
igjen! 

 

 
 

Innstillinger 
Innstillinger har følgende valg: 
LIFE-nett (se Sammenkoblingskapittel) 
Varslinger 
Dato og tid 
Språk 
Nullstill (fjern tilkoblinger og innstillinger) 

 

 
 

Innstillinger – Varslinger 
Med Kun alarmer aktiv vil ikke daglige 
signaler som dørklokke o.l. varsles. 
Med Nabovarsling aktiv kan du motta 
alarmer fra nabo(er) som har FlexiBlink LIFE 
varslingssystem installert. Nabovarsling 
forutsetter at det er satt opp deling av 
nabovarsel som krever IRIS LIFE og en 
Repeater hos deg og/ eller nabo).  
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Innstillinger – Dato og tid 
Hvis NORA SOL er tilknyttet til en IRIS SOL, 
er Synkroniser med IRIS SOL aktiv. Du kan 
da ikke endre dato og tid selv. 
 
Er du på reise i annen tidssone og ønsker å 
stille klokka uavhengig av IRIS SOL må du 
deaktivere synkronisering når du er utenfor 
dekningsområdet.  

 

 
 

Dato 

Still dato (år, måned og dato).  

Trykk på Fortsett-knappen for å komme 
videre. 

 

 
 

Tid 

Still klokke (time og minutt). 

Trykk på Fortsett-knappen for å komme 
videre. 

 

 
 

Innstillinger – Språk 
 
Velg ønsket språk.  
Bruk pilene for å bla. 
Når du har valgt nytt språk vil enheten 
starte på nytt. 
 

 

 
 

Innstillinger – Nullstill 
 

For å fjerne alle innstillinger og tilkobling til 
LIFE-nett kan man nullstille enheten.  

Eks. ved ny bruker.  

Trykk Fortsett. 
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Bekreft med å trykke Nullstill.  

Klokka vil slå seg av. 

PS! Du må koble til lader for å starte klokka 
igjen! 

Sammenkobling 

 

 
 

Avbryte/ fjerne sammenkobling 
 

Velg Innstillinger og deretter LIFE-nett. 

 

Trykk Fjern.  

 

 

 
 

Bekreft Fjern alle tilkoblinger? med å velge 
Fjern en gang til. 

 

 

 
 

Alle tilkoblinger er fjernet vises. 

Trykk OK 

 

 
 

Dele eller starte LIFE-nett fra NORA SOL 
NORA SOL kan dele nettverket den er 
koblet opp i, og kan da benyttes til å koble 
sammen nye enheter til samme nett.  
Velg Innstillinger og deretter LIFE-nett.  

Velg Del. 
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Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye 
enheten.  

 

 

 

 
 

Sammenkoblingen bekreftes av klokken: 
Enhet er lagt til!. Trykk OK. 

 

 

KLIPSFESTE 

 

 
 

NORA SOL blir levert med armbåndsreim. 
Denne kan skiftes ut ved å holde 
låseknappen inne og skyve reimen ut av 
festet sideveis. Se kapittel 1 (oversikt – 
baksiden). 
Klipsfeste er tilgjengelig som tilbehør.  

 

FORLENGE REKKEVIDDEN 

For en enebolig er dekning sjelden et problem. Hvis det likevel er behov for å utvide 

dekningsområdet mellom IRIS SOL og NORA SOL, kan man forlenge rekkevidden med en eller 

flere signalforsterkere (REPEATER-L). 

VIKTIG INFORMASJON: 

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.  

NORA SOL vil varsle IRIS SOL når den må lades, i tillegg til at man får varsel på klokka. 

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.  
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SIKKERHET 

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke 

skrus fra hverandre.  

TEKNISKE DATA 

Mål med reim (LxBxH):   260x43x13 mm 

Mål uten reim (LxBxH):   50x43x13 mm 

Håndledd omkrets:    15-23 cm 

Vekt:      52 g 

Temperatur:     -10 °C - +40 °C 

Radiofrekvens:    868.1-869.85 MHz 

Sendereffekt:     10 mW e.r.p. 

Lader:      5 V ⎓ 1 A   

TILBEHØR & RESERVEDELER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NORA SOL  
Art.nr.: 1926 
 

Klips sort 
Art.nr: 1883 
HMS: 289699 

Lader med ladekabel 
Art.nr: 9100101322 
HMS: 289777 

Klokkereim sort 
Art.nr: 9100101426 

Kalender med 
påminnelser. Sender 
påminnelser og 
varsler til NORA SOL 

Tilbehør: 
Sort klips i stedet for 
klokkereim 

Reservedel: 
Komplett lader med 
kabel for NORA SOL 

Reservedel: 
Sort klokkereim 

SAMSVARSERKLÆRING 

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.  

Samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: 

www.vestfoldaudio.no/samsvar 
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FEILSØKING 

Problem Mulig årsak Løsning 

Påminnelser varsles 
ikke i NORA SOL. 

NORA SOL er ikke korrekt 
sammenkoblet. 

Endre innstilling på IRIS SOL til å 
varsle NORA SOL. Se 
bruksanvisning for IRIS SOL. 

Nye påminnelser blir 
ikke varslet i NORA 
SOL. 

Avstanden mellom NORA SOL 
og IRIS SOL er for stor så 
synkronisering har ikke 
funnet sted. 

Flytt enhetene nærmere 
hverandre eller sett inn en 
repeater for å utvide 
dekningsområdet. 

Sammenkobling 
fungerer ikke. 

Begge enhetene har vært 
sammenkoblet tidligere.  

Fjern sammenkobling og utfør ny 
sammenkobling. 
 

NORA SOL vibrerer av 
seg selv uten at det 
varsles. 

NORA SOL er nesten tom for 
strøm. 

Koble NORA SOL til lader. 

NORA SOL har sort 
skjerm og våkner ikke 
med tapping. 

NORA SOL er avslått. Koble NORA SOL til lader for å 
skru den på. 

 NORA SOL er tom for strøm. Koble NORA SOL til lader. 

Displayet blinker når 
Nora lades. 

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

Andre FlexiBlink LIFE-
enheter varsles ikke i 
NORA SOL. 

Avstanden mellom NORA SOL 
og FlexiBlink LIFE-sender er 
for stor. 

Flytt enhetene nærmere 
hverandre eller sett inn en 
repeater. 

 NORA SOL er tom for strøm. Koble NORA SOL til lader. 

 NORA SOL er ikke korrekt 
sammenkoblet. 

Kontroller sammenkobling til 
LIFE-nettet. 

 Feil med innstillinger. Sjekk at ikke Kun alarmer er aktiv 
på NORA SOL.  

 Systemfeil. Nullstill til fabrikkinnstillinger. 
Vekk klokken ved å sette den i 
laderen etter at skjermen har gått 
i sort og utfør installasjon på nytt. 

 

 

 

 

          Doc.: 8009-1 

http://www.vestfoldaudio.no/
tel://33473347/
mailto:post@vestfoldaudio.no

