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Art. Nr. 203471648 

AURORA är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-
detektorer/sändare installerade i ditt hem. 

FlexiBlink LIFE används för att varna om allvarliga incidenter som brandlarm och spisvaktare 
samt dagliga incidenter som dörrklocka, telefon och andra relevanta incidenter. 

Avisering utlöses när t.ex. ett FlexiBlink LIFE-röklarm upptäcker rök eller en telefonsändare 
upptäcker att den ringer. 

Du kan ha så många aviseringsmottagare och sändare som du behöver för säkerhet och 
avisering. 

Aurora meddelar också när sändare behöver byta batteri. 

AURORA har en inbyggd grannvarningsfunktion, som möjliggör brandsäkerhet mellan 
bostäder. Detta kan ställas in med en IRIS LIFE. 

AURORA är monteringsfri - AC-adaptern sätts in i vägguttaget. 

FlexiBlink AURORA Larmmottagare 

Bruksanvisning 
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1. Ljus (topp och botten) 
 
2. Skärm 
 
3. Volymkontroll 
 
4. Uttag för att öppna frontluckan 
 
5. Bas 

 

 
 

 
6. Strömanslutning 
 
7. Linjeutgång för ljud 

 

 
 

 
8. LIFE-knapp 
 
9. Ljusindikator 
 
10. Funktionsomkopplare 
 
11. Lägesomkopplare 

 

KOM IGÅNG 

AURORA kan placeras på ett bord i den medföljande basen, eller fästas på väggen med det 
medföljande fästet. 

TIPS! Montera inte fästet förrän du har kontrollerat att nätsladden är tillräckligt lång. 

Anslut strömförsörjningen till vägguttaget och anslut sladden till AURORA. 
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SAMMANKOPPLING 

   
1. Tryck på LIFE-knappen 
två gånger på en av 
enheterna. 

2. Tryck en gång på LIFE-
knappen på den andra 
enheten. 
Indikatorlamporna på båda 
enheterna blinkar grönt. 

3. Sammankopplingen 
bekräftas av att 
indikatorlamporna lyser i 2-
3 sekunder. 
Enheterna är redo att 
användas. Tryck på "Test"-
knappen på en sändare för 
att kontrollera 
sammankopplingen. 

 

 

ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM 
1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger. 
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten. 
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder. 
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera 
sammankopplingen. 
 

 
SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES 
Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades 
sammankopplingen. 
Återställ enheten för att återansluta. (Se nedan). 

AVBRYT SAMMANKOPPLING 
För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.  

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN 
Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta 
bekräftas med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra funktioner i produkten, se 
avsnittet "Utökade funktioner". 
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DAGLIG ANVÄNDNING 
Underrättelse: 
Händelser som inträffar i hemmets FlexiBlink LIFE-system aviseras automatiskt med ljud, 
blinkande ljus och bilder. 

Justera volymen: 
Använd volymkontrollen på höger sida. 

VIKTIG! Larm aviseras alltid med full volym. 

 

 

Meddelanden om batteribyte: 
Om en FlexiBlink LIFE-sändare har låg batterinivå, meddela AURORA i god tid innan batteriet 
är helt tomt. AURORA visar varningssymbolen följt av en bild av ett batteri. Detta växlar fram 
och tillbaka tills batteriet byts ut och sändaren aktiveras eller testas. 

 

 

UTÖKADE FUNKTIONER: 

AURORA är utrustad med en funktionsomkopplare (10) och en lägesomkopplare (11) bakom 
frontluckan. Du behöver inte ändra fabriksinställningarna om du inte behöver funktionerna 
som förklaras i det här kapitlet. 

Välja funktioner (funktionsomkopplare 10): 

Dagliga signaler / endast larm - switch 1 
Om du vill att AURORA inte ska meddela dig om dagliga händelser, som t.ex dörrklocka och 
telefon kan du trycka strömbrytare 1 uppåt. AURORA kommer nu endast att meddela larm - 
förhållanden av säkerhetskaraktär (spisvakt, brandvarnare etc.). 

Grannmeddelande - switch 2 
För att ta emot grannvarning i FlexiBlink LIFE-systemet måste en IRIS LIFE användas för 
installationen. Då är anmälningsmottagarna inställda på att meddela vid brand eller inbrott 
hos berörda grannar. Om du inte vill att AURORA ska meddela grannar kan du trycka 
strömbrytare 2 uppåt. AURORA kopplas då bort från grannanmälan. 

OBS! Grannvarning fungerar bara på larmsignaler, och inte för dagliga signaler som telefon 
och dörrklocka. 
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Volymlåsknapp 5 
Switch 5 är för volymlåsning. Genom att trycka omkopplare 5 uppåt låses volymen till den 
aktuella nivån. Denna inställning hålls kvar även efter ett strömavbrott, och när du försöker 
justera volymen kommer skärmen att meddelas om att volymen är låst. 

Kombinationen av funktioner kan göras fritt efter behov med omkopplare 1 till 3 och 5. 
Omkopplare 4 och 6 är reserverade för framtida behov. 

Välj läge (lägesomkopplare 11): 

(F) Installationsläge 
Genom att ställa in omkopplaren i läge F sätts AURORA i installationsläge. Detta innebär att 
det senast mottagna larmet visas i displayen tills ett eventuellt nytt larm inträffar. 

Detta är särskilt användbart när du installerar en dörrklocka och intercomsändare. Kom ihåg 
att ställa tillbaka omkopplaren till 0 när installationen är klar. 

(1) Ljuslampa med display 

Genom att ställa in omkopplaren i läge 1 ställs AURORA in som en glödlampa. Detta gör att 
AURORA visar varningssymbolen i displayen och blinkar i lamporna, men ljudet är tyst. Ljud 
är fortfarande tillgängligt via linjeutgång. 

 

(2) Akustiska larm med display 

Genom att ställa in omkopplaren i läge 2 ställs AURORA in som ett akustiskt larm med 
display. Det betyder att AURORA visar varningssymbolen i displayen och spelar upp 
varningsljud, men det växlande ljuset i lamporna är släckt. 

VIKTIG INFORMATION: 

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa. Produkten är avsedd för 
inomhusbruk i en icke-kondenserande miljö. 

Produkten kommer att meddela mottagarna om behovet av batteribyte om du har 
mottagare som visar detta. 

Produkten bör inte utsättas för direkt solljus. 

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR 

Endast tillåtet att användas inom EU/EES. 
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ÅTERVINNING 

Produkten får inte kastas med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för 
avfallshantering av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten 
återvinnas samtidigt som miljön skyddas. 

SÄKERHET 

Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Produkten får inte 
skruvas loss. 

TEKNISK DATA 

Dim. (bxhxd):  92x150x37mm (utan 
väggfäste och fot.  

Sändareffekt: 10 mW e.r.p. 

Vikt: 200 gram (utan 
väggfäste och fot) 

Driftsspänning: 15 VDC 

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

 

 

 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Tillverkaren Vestfold Audio AS intygar att produkten är i enlighet med direktiv 2014/53/EU. 

För fullständig dokumentation om överrensstämmelse, tag kontakt via e-post: 
upphandlingar@icap.nu  

FELSÖKNING 

Problem Möjlig orsak Lösningar 
Blir inte ihopkopplad - 
indikatorlampan lyser rött 

Anslutningen misslyckas p.g.a. 
för långt avstånd 

Flytta enheterna närmare 
varandra och försök igen 

 Enheten är redan ihopkopplad 
med andra enheter. 

Återställ ihopkopplingen. Var 
god försök igen. 

 Felaktig ordning i parningen Tryck på LIFE-knappen två 
gånger på en enhet i det 
befintliga systemet och bara 
en gång på den nya enheten 

Indikatorlampan fortsätter att 
blinka grönt efter parning 

Har en enhets LIFE-knapp 
tryckts in två gånger? 

Tryck på LIFE-knapparna igen 
för att avbryta. Försök igen. 

 Letar fortfarande efter nya 
enheter. 

Tryck på LIFE-knappen igen för 
att avbryta. Försök igen. 

mailto:info@icap.nu
http://www.icap.nu/
mailto:upphandlingar@icap.nu


      Art. Nr. 203471648 

 

Individual Computer Applications AB E-post: info@icap.nu Telefon: 010-405 68 50 
Karl Johansgatan 42   Webb: www.icap.nu 
414 59 GÖTEBORG   Org.nr: 556573-8746 

Efter TEST-tryckning lyser 
sändaren rött 

Enheten är inte parad Anslut enheten till en 
mottagare 

Efter TEST-tryckning lyser 
sändaren grönt länge, sedan 
orange länge 

Ingen mottagare är ansluten 
till sändaren 

Kontrollera att det finns en 
mottagare i systemet. Återställ 
enheten. Återanslut. försök 
igen 

Anmälan ej mottagen Inte ansluten Koppla bort den senaste 
enheten och anslut igen 

 Brist på täckning Försök att flytta enheterna 
närmare varandra eller ställa in 
en repeater 

 Batteri i sändaren är slut Byt ut batteriet i sändaren 
 Avsändaren fungerar inte Läs bruksanvisningen för 

sändaren 
 Volymen justeras ner Prova att justera volymen 
Avisering mottagen, men inget 

ljud 
Ljudet avstängt Kontrollera att 

lägesomkopplaren inte är i läge 
1 

Avisering tas emot med ljud, 
men inget tal 

Ljus av Kontrollera att 
lägesomkopplaren inte är i läge 
2. 

Avisering mottagen, men inget 
blinkande ljus 

Enheten är felaktigt ansluten. Återställ ihopparningen på 
enheten och lägg till igen. 

AURORA meddelar händelser, 
men inga sändare är 
aktiverade i hemmet. 

Grannlarm Kontrollera att 
funktionsomkopplaren för 
grannmeddelanden är korrekt. 
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