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AURORA er en enhed som modtager trådløse signaler fra FlexiBlink LIFE-detektorer/sendere 
installeret i dit hjem. 

FlexiBlink LIFE anvendes til at varsle om alvorlige hændelser som brandalarm, samt daglige 
hændelser som dørklokke, telefon og andre relevante aktiviteter. 

Varsling udløses når ekspempelvis en FlexiBlink LIFE-røgalarm detekterer røg eller en 
telefonsender opfanger at det ringer. 

Du kan have så mange varslingsmodtagere og sendere som du behøver. 

Aurora meddelar også når sendere behøver nyt batteri. 

AURORA er monteringsfri - AC-adapteren indsættes i stikkontakten. 

FlexiBlink AURORA Varslingsmodtagere 

Med display, lys, lyd og/eller tale 

Brugsanvisning 

http://www.vestfoldaudio.no/
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1. Lys (top og bund) 
 
2. Skærm 
 
3. Volumenkontrol 
 
4. Slids for at åbne frontlåg 
 
5. Fod 

 

 
 

 
6. Strømtilslutning 
 
7. Linjeudgang til lyd 

 

 
 

 
8. LIFE-knapp 
 
9. Lysindikator 
 
10. Funktionsknap 
 
11. ID kobler 

 

Kom igang 

AURORA kan placeres på et bord i den medfølgende fod, eller befæstes på væggen med det 
medfølgende fæstningssæt. 

TIPS! Monter ikke fæstningssæt før du har kontrolleret at ledningen er tilstrækkelig lang. 

Tilslut strømforsyning til stikkontakt og anslut ledning til AURORA. 
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SAMMENKOBLING 

   
1. Tryk på LIFE-knappen to 
gange på en af enhederne. 

2. Tryk en gang på LIFE-
knappen på den anden 
enhed. 
Indikatorlamperne på 
begge enheder blinker 
grønt. 

3. Sammenkoplingen 
bekræftes af at 
indikatorlamperne lyser i 2-
3 sekunder. 
Enhederne er klar til at 
anvendes. Tryk på "Test"-
knappen på en senderne for 
at kontrollere 
sammenkoblingen. 

 

 

TILSLUT NY ENHED TIL EKSISTERENDE SYSTEM 
1. Tryk på LIFE-knappen på enheden fra det oprindelige system to gange. 
2. Tryk en gang på LIFE-knappen på den nye enhed. 
3. Sammankoblingen bekræftes ved at indikatoren lyser med fast grønt lys i 2-3 sekunder. 
4. Enhederne er klar til at anvendes. Tryk på "Test"-knappen for at kontrollere 
sammenkoblingen. 
 

 
SAMMENKOBLINGEN MISLYKKEDES 
Hvis du får et rødt lys i den nye enhed når den blev tilkoblet mislykkedes sammenkoblingen. 
Nulstil enheden for at genkoble. (Se nedenfor). 

AFBRYD SAMMENKOBLING 
For at afbryde en aktiv sammenkobling, tryk 1 gang på LIFE-knappen.  

NULSTIL TILSLUTNING 
Tryk på LIFE-knappen 5 gange på enheden. Dette bekræftes med røde og grønne blink. Hvis 
du vil ændre funktioner i produktet, se afsnittet "yderligere funktioner". 

DAGLIG ANVENDELSE 
Underretning: 
Hændelser som indtræffer i hjemmets FlexiBlink LIFE-system angives automatisk med lyd, 
blinkende lys och symboler. 

Justere volumen: 
Anvend volumenkontrollen på højre side. 

VIGTIGT! Alarm sendes altid med fuld volumen. 
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Meddelelse om batteriskift: 
Hvis en FlexiBlink LIFE-sender har lavt batteriniveau, meddeler AURORA i god tid inden at 
batteriet er helt tømt. AURORA visar varslingssymbol efterfulgt af et billede af et batteri. 
Dette skifter frem og tilbage indtil batteriet udbyttes og senderen aktiveres eller testes. 

YDERLIGERE FUNKTIONER: 

AURORA er udrustet med en funktionsskifter (10) og en ID vælger (11) bagved frontlågen. Du 
behøver ikke ændre fabriksindstillingerne hvis du ikke har behov for funktionerne som 
forklares i dette kapitel. 

Vælg funktioner (funktionsskifter 10): 

Daglige signaler / kun alarm - switch 1 
Hvis du ønsker at AURORA ikke skal meddele dig om daglige hændelser, som eksempelvis 
dørklokke og telefon kan du trykke bryder 1 opad. AURORA meddeler nu kun kritiske 
alarmer - sikkerhedsalarmer (komfurvarsling, brandvarsling etc.)  

Nabovarsling - switch 2 
For at tage imod nabovarsling i FlexiBlink LIFE-systemet må der anvendes en IRIS LIFE i 
installationen. I så fald er alarmmodtagerne indstillet til at meddele brand eller indbrud hos 
berørte nabo. Hvis du ikke ønsker at AURORA skal varsle nabo kan du trykke bryder 2 opad. 
AURORA bortkobles da fra nabovarsling. 

OBS! Nabovarsling fungerer kun med kritiske alarmer, og ikke til daglige signaler som 
telefon og dørklokke. 

Tal – switch 3 
Aktiver eller deaktiver tale ved hændelser. Tale er deaktiveret som standard. Brandalarm 
varsler altid med tale.  

Volumenknap - switch 5 
Switch 5 er til volumenlås. Ved at stille bryder 5 opad låses volumen til det aktuelle niveau. 
Denne indstilling fastholdes efter et strømafbrud, - og hvis du forsøger at justere volumen 
meddeler skærmen at volumen er låst. 

Kombinationer af funktioner kan frit anvendes efter behov med bryder 1 til 3 og 5. Bryder 4 
og 6 er reserverede til fremtidige behov. 

Vælg indstilling (Indstillingsbryder 11): 

(F) Installationsindstilling 
Ved at indstiller bryderen til F sættes AURORA i installationsmodus. Dette indebærer at den 
senest motagne alarm vises i displayet, indtil en eventuel ny alarm indtræffer. 

Dette er specielt anvendeligt når du installerer en dørklokke og intercomsendere. Husk at 
tilbagestille bryderen til 0 når installationen er klar. 
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(1) Lyslampe med display 

Ved at indstille bryderen til 1 sættes AURORA til lys/lampe. Dette medfører at AURORA viser 
varslingssymbolet i displayet og blinker i lamperne, men lyden er frakoplet. Lyd er stadigvæk 
tilgængelig via linjeudgang. 

 

(2) Akustisk alarm med display 

Ved at stille bryderen til position 2 indstilles AURORA til akustisk alarm med display. Det 
betyder at AURORA viser varslingssymbol i displayet og afspiller varslingslyd, men lyset i 
lamperne er slukket. 

VIGTIG INFORMATION: 

Produktet kan rengøres med en blød, letfugtet klud. Produkten er egnet til indendørsbrug i 
et ikkekondenserende miljø. 

Produktet vil meddele modtagerne ved behov for batteriskift, hvis du har modtagere som 
viser dette. 

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys. 

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER 

Kun tilladt at anvende indenfor EU/EES. 

GENANVENDELSE 

Produkten må ikke bortkastes som restaffald. Gør dig bekendt med lokale bestemmelser for 
affaldssortering af elektriske produkter. Ved korrekt håndtering kan mange af de indgående 
dele af produktet genanvendes samtid med at miljøet beskyttes. 

SIKKERHED 

Undgå at udsætte produktet for direkte varme. Poduktet må ikke skilles ad. 

TEKNISKE DATA 

Dim. (bxhxd):  92x150x37mm 
(uden vægfæste og 
fod).  

Sendeeffekt: 10 mW e.r.p. 

Vægt: 200 gram (uden 
vægfæste og fod) 

Driftsspænding: 15 VDC 

Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
 

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
Producenten Vestfold Audio AS bekræfter at produktet er i henhold til direktiv 2014/53/EU. 

For yderligere dokumentation om overenstemmelseserklæring, tag kontakt via e-post: 
ap.teisen@vestfoldaudio.dk 

http://www.vestfoldaudio.no/
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 FEJLSØGNING 

Problem Mulig årsag Løsning 
Bliver ikke indkoplet - 
indikatorlampen lyser rødt 

Tilslutning mislykket p.g.a. for 
lang afstand 

Flyt enhederne tættere 
sammen og forsøg igen. 

 Enheden er allerede 
sammenkoblet med andre 
enheder. 

Nulstil sammenkoblingen og 
forsøg igen. 

 Fejlagtig rækkefølge i 
parringen. 

Tryk på LIFE-knappen to gange 
på en enhed i det eksisterende 
system, - og kun en gang på 
den nye enhed. 

Indikatorlampen fortsætter 
med at blinke grønt efter 
parring. 

Er en enheds LIFE-knap trykket 
ind to gange? 

Tryk på LIFE-knapperne igen 
for at afbryde. Forsøg igen. 

 Ledar fortsat efter nye 
enheder. 

Tryk på LIFE-knappen igen for 
at afbryde. Forsøg igen. 

Efter TEST-trykning lyser 
senderen rødt. 

Enheden er ikke parret. Tilslut enheden til en 
modtager. 

Efter TEST-trykning lyser 
senderen grønt længe, siden 
orange længe. 

Ingen modtagere er tilsluttet 
senderen. 

Kontroller at der findes en 
modtager i systemet. Nulstil 
enheden. Genstart, forsøg 
igen. 

Varsling ej modtaget. Ikke tilsluttet. Frakobl den senest tilsluttede 
enhed, og tilkobl igen. 

 Begrænset dækning. Forsøg at flytte enhederne 
tættere på hinanden eller 
tilslut en repeater. 

 Batteri i senderen er dødt. Skift batteri i senderen. 
 Senderen fungerer ikke. Læs brugsanvisningen for 

senderen 
 Volumen justeres. Prøv at justere volumen. 
Varsling modtaget, men giver 

ingen lyd. 
Lyden er slukket. Kontroller at 

funktionsbryderen ikke er sat 
på 1 

Varsling med lyd, men ej tale. Lys af. Kontroller at funtionskobleren 
ikke står på 2. 

Varsling modtaget, men intet 
blinkende lys 

Enheden er fejlagtigt tilsluttet. Genetabler parring. 

AURORA meddeler hændelser, 
men ingen sendere er aktiveret 
i hjemmet. 

Nabovarsling. Kontroller at 
funktionsbryderen til 
nabovarsling er korrekt sat. 
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