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FlexiBlink Barnvakt är en praktisk batteridriven sensor som uppfattar när ett barn gråter och 
vidarebefordrar aviseringarna till Vestfold Audio-mottagare i hemmet. 

Det finns inställningar för ljudnivå och tidsfördröjningar, så att du kan anpassa den till ditt 
barn. 

Barnvakten har en ingång för anslutning av en tryckknapp,  rörelsesensor eller en matta som 
du lägger nedanför exempelvis sängen till ditt barn och som aktiveras när barnet stiger upp.  

FlexiBlink BARNVAKT 

Bruksanvisning 
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BATTERI OCH LADDNING: 
Den levereras med ett litiumbatteri med hög kapacitet (9100100934), vilket säkerställer att 
enheten fungerar i många år. OBS! Ladda INTE batteriet. 

ÖVERSIKT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM I GÅNG: 
Anslut batteriet till uttaget (6). Barnvakten kan blinka grönt i upp till några minuter medan 
batteriet förbereds för långvarig användning. 

 

 

SAMMANKOPPLING: 
Alla enheter i ett system måste sammankopplas före användning. OBS! Kontrollera om 
enheten redan är sammankopplad innan du utför den här proceduren. 
1: Tryck två gånger på LIFE-knappen (7) på en av enheterna. Lysdioden (2) blinkar grönt.  
2: Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Lysdioden blinkar grönt.  
3: Sammankopplingen bekräftas av båda ljusindikatorerna som lyser fast grönt i 2-3 
sekunder.   

1. Inbyggd mikrofon 

2. Ljusindikator 

3. Lock 

 

4. Signalingång för anslutning av tryckknapp, 
matta, sensor. 

5. På/Av knapp 

 

6. Batterikontakt 

7. LIFE-knapp 

8. Funktionsväljare (ID-väljare) 

9. Justering av känslighet 

10. Testknapp 
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4: Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen (11) för att kontrollera 
sammankopplingen.   

ANSLUT EN ENHET TILL ETT BEFINTLIGT SYSTEM: 
1: Tryck två gånger på LIFE-knappen på enheten i det befintliga systemet. 
2: Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten. 
3: Anslutningen bekräftas av ljusindikatorerna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder. 
4: Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen för att kontrollera 
sammankopplingen. 

AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN: 
Tryck en gång på LIFE-knappen för att avbryta sammankopplingen. 

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES: 
Om du får ett rött ljus i den nya enheten är sammankopplingen misslyckad. Du måste 
återställa enheten innan du ansluter igen.   

ÅTERSTÄLL SAMMANKOPPLINGEN: 
1: Tryck på LIFE-knappen fem gånger för att återställa sammankopplingen.   

MONTERING: 
Barnvakten placeras så nära barnet som praktiskt möjligt, helst med mikrofonen (1) riktad 
mot barnet. Se till att ditt barn inte leker med Barnvakten. 

Barnvakten kan monteras med kardborrebandet som följer med. Använd den medföljande 
spritservetten för att rengöra väggen. Tryck därefter fast den självhäftande ytan på 
kardborrebandet i minst 10 sekunder. 

Alternativt kan enheten fästas med monteringsfästet på väggen. 

SENSORANSLUTNING: 
Signalingången (4) kan anslutas till en tryckknapp så att barnet kan ringa föräldrarna själva 
(utan att gråta). Alternativt kan den anslutas till en rörelsessensor eller en matta för 
avisering när barnet lämnar sin säng eller sitt rum. Vid användning av denna ingången 
meddelar mottagaren "Barnet har stigit upp". 

DAGLIG ANVÄNDNING: 
Ljusdioder: När enheten är i drift visas statusen i ljusdioden på framsidan: 
Släckt: Stand-by 
Grönt: Meddelande skickas 
Blinkande rött/grönt: Byt batteri 
På/Av-knapp (5): Med denna kan Barnvakten enkelt slås på eller av.  
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Mikrofonens känslighet bör justeras för att passa ditt barns gråt. Justera känsligheten (9) så 
att Barnvakten svarar på önskad nivå. För att öka känsligheten, vrid medurs. Använd 
verktyget i locket.  

Barnvakten har inställningar för att tillåta "små ljud" utan att ¨larmet¨ går. Detta innebär att 
gråt måste uppfattas längre än den angivna tidsfördröjningen. Tidsfördröjning väljs med 
funktionsväljaren (8).  

ID Meddelande TIDSFÖRDRÖJNING 
0 Barnet gråter 0,5 s 
1 Barn 1 gråter 0,5 s 
2 Barn 2 gråter 0,5 s 
3 Barn 3 gråter 0,5 s 
4 Barnet gråter 1 s 
5 Barn 1 gråter 1 s 
6 Barn 2 gråter 1 s 
7 Barnet gråter  2 s 
8 Barn 2 gråter 2 s 
9 Barn 3 gråter 2 s 
A Barnet gråter 3 s 
B Barn 1 gråter 3 s 
C Barn 2 gråter 3 s 
D Begärd assistans 0,5 s 
E Assistans/Vandring 0,5 s 
F Assistans/Vandring 0,5 s 

 

VIKTIG INFORMATION: 
Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa. Produkten är avsedd för 
inomhusbruk. Endast tillåten användning inom EU/EES. Produkten meddelar mottagarna om 
det är behov av batteribyte. 

ÅTERVINNING: 
Kassera inte produkten eller batteriet med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser 
för bortskaffande av elektriska produkter. 

TEKNISK DATA: 

Dim. (bxhxd) 69x133x27 mm Temperatur -10°C +40°C 
Vikt m/batteri 140 g Radiofrekvens 868.1 – 869.85 MHz 
Sändarens effekt: 10 mW e.r.p.   
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: 
Tillverkaren Vestfold Audio AS förklarar att FlexiBlink Barnvakt överensstämmer med 
direktiven (MDR) 2017/745.  

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

FELSÖKNING: 
Problem: Mottagaren meddelar inte.  
1: Brytaren är i OFF-läge. Ställ brytaren (5) i läget PÅ.  
2: Enheterna är inte sammankopplade. Utför sammankopplingen.  
3: Ljudet är inte tillräckligt högt. Justera känsligheten.  
4: Avståndet mellan Barnvakt och mottagare är för stort. Flytta enheterna närmare varandra 
eller sätt i en repeater. 
5: Batteriet i Barnvakten är tomt/det blinkar rött. Byt ut batteriet.   
Problem: Sammankopplingen fungerar inte.  
1: Enheterna har varit sammankopplade tidigare. Det blinkar rött. Tryck 5 gånger på LIFE-
knappen på enheten som ska anslutas för att återställa enheten. Prova att sammankoppla på 
nytt. 
Problem: Efter TEST-tryck lyser sändaren rött. 
1: Enheten är inte sammankopplad. Anslut enheten till en mottagare. 
Problem: Efter TEST-tryck lyser sändaren grönt under lång tid, sedan länge orange. 
1: Ingen mottagare är sammankopplad med sändaren. Kontrollera att det finns en mottagare 
i systemet. Återställ enheten. Återanslut. 
Problem: Orange, korta blinkningar i sändaren när barnet gråter. 
1: Gråten är för låg. Justera sändarens känslighet.  
Problem: Den varnar med fel signal i mottagarna. 
1: Funktionsväljaren (8) är i fel position. Vrid funktionsväljaren till rätt position..  
Problem: Barnvakt blinkar rött/grönt. 
1: Batteriet tar slut. Byt ut batteriet. 
Problem: Det lyser inte grönt när barnet gråter. 
1: Barnvakten uppfattar inte signalen. Justera känsligheten och, eventuellt tidsfördröjningen. 
Problem: Det meddelar även om barnet inte gråter. 
1: Barnvakten uppfattar andra ljud än barngråt. Ta bort andra ljudkällor på Barnvakten. 

SÄKERHET: 
Undvik att utsätta enheten för lågor och andra direkta värmekällor. Kortslut eller skruva inte 
isär produkten. 

   VARNING: 
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Förvara ALLTID Barnvakten utom räckhåll för ditt barn. Vid behov skruva åt locket med den 
medföljande skruven så att batteriet inte kan lekas med. 

Punktera, kortslut eller bränn inte batteriet. 

När systemet är anslutet, testa ALLTID att Barnvakten varnar som avsett när barnet gråter. 
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