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KUDDVIBRATOR är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-
detektorer/sändare installerade i hemmet, och som ansluts direkt till den digitala 
väckarklockan. Kuddvibratorn meddelar dig om dagliga incidenter och förhållanden av mer 
säkerhetskaraktär, allt beroende på vilka detektorer/sändare som är installerade och hur 
sängvibratorn är konfigurerad. För dagliga tillställningar inkluderar vi avisering av dörrklocka 
och telefon. Trygghetslarm kan vara till exempel spisvakt och brandvarnare. 

Kuddvibratorn kan kopplas till digital väckarklocka eller så kan du använda larmfunktionen i 
IRIS LIFE som fungerar trådlöst. Kuddvibratorn kommer att väcka av att vibrera med samma 
intensitet som med dagliga signaler. Vibrationen upphör automatiskt efter 2 minuter om 
väckarklockan inte stängs av. 

Kuddvibratorn har ett inbyggt nödströmsbatteri och kommer därmed att fortsätta normal 
drift i minst 48 timmar vid strömavbrott. Den har också inbyggd trådlös 
laddningsfelmeddelande, och kommer att meddela FlexiBlink LIFE-mottagare i händelse av 
förlust av laddningsström.  

FlexiBlink - Digital Väckarklocka med Kuddvibrator 
Bruksanvisning 
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DIGITAL VÄCKARKLOCKA används med Kuddvibratorn, som tillsammans varnar med ljud och 
vibrationer vid väckningstid. Klockan har repetitions-/snooze-funktion.  

Klockan visar tiden (med siffror) i sifferrutan (display). Kuddvibratorn startar vid 
uppvaknandet. Knappen högst upp på klockan (snooze-knappen) används för tillfällig 
avstängning och avslutning av larmet. Larmet avslutas med att du trycker på snooze-
knappen två gånger. Den aktiveras sedan igen vid nästa väckningstid. Om du trycker på 
knappen en gång försenas larmet i fem minuter. Digital väckarklocka larmar i två minuter. 
Det larmar inte vid strömavbrott.  

Digital väckarklocka drivs av ström från den medföljande strömförsörjningen. Den är 
utrustad med ett reservbatteri som behåller sina inställningar vid strömavbrott.  

 

 

Digital väckarklocka:  

 
Anslutning sängvibrator Anslutning ström 
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Sängvibrator med ansluten sladd för 
väckarklocka och strömförsörjning.  
 
1 Öppna locket här.  

 

 
 

 
2. LIFE-knapp (sammankoppling) 
3. Ljusindikator 
4.Funktionsbrytare 
5. Lägesbrytare 
 

 

 

 

 

KOMMA IGÅNG 

Digital väckarklocka: 
1. Anslut strömförsörjningen till väggkontakten.  
2. Sätt in pluggen från kuddvibratorn.  
Nu är kuddvibratorn kopplad till väckerklockan.  

Batteribackup: Avlägsna röd plaststripe for att koppla in batteri-backup.  
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Kuddvibrator: Kuddvibratorns huvuddel kan monteras på sänggavel, vägg eller sängbord. 

Vibratorn placeras normalt under toppmadrassen i höjd med kudden eller strax under 
kudden. Den kan med fördel placeras i ett örngott som fästs med säkerhetsnålar på 
madrassen. 

Se till att tråden till vibratorn inte utsätts för sträckning. 

FUNKTIONER DIGITAL VÄCKARKLOCKA 
1. Display: Timme + minut 
2. Alarm: ALARM-brytaren har fyra funktioner: «Alarm AV», «Alarm 7 dager (mån-sön)», 
Alarm 6 dagar (mån-lör)», Alarm 5 dagar (mån-fre).  
3. Ljusstyrka: Välj önskad ljusstyrke för dag-/nattvisning genom att trycka «DOWN-
knappen».  
4. Klocka, alarm, datum: Tryck «MODE»-knappen for att se vald alarmtidpunkt och datum.  

Ställa in klockan/datumet:  
Flytta "SET"-  omkopplare till "TIME SET". Använd knappen "  UPP" och "NER" för att ställa in 
timmen. Tryck på "MODE" för att ställa in år och datum. Ställ omkopplaren på "LOCK" när du 
är klar.  

Tysta larm;  
Flytta "SET" -omkopplaren till "AL. SET." Använd knapparna "UPP" och "NER" för att ställa in 
mötet. Tryck på "MODE" för att ställa in minuterna. Ställ in "ALARM" -knappen till önskad 
position (Larm av, Larm 7 dagar, Larm 6 dagar, Larm 5 dagar). Larmsymbolen visas i 
displayen när larmet aktiveras. Ställ omkopplaren på "LOCK" när du är klar.  

Stäng av larmet:  

Tryck två gånger på "SNOOZE" -knappen för att stänga av larmet. Larmet upprepar sig efter 
24 timmar. Larmindikatorn lyser konstant. Om du vill stänga av larmet permanent är 
"ALARM" -omkopplaren inställd på "AL. OFF."  

Upprepning (Snooze):  
Genom att trycka på "SNOOZE" -knappen en gång under larmet stängs larmet tillfälligt av i 5 
minuter.  
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Kuddvibrator:  

Sammankoppling till FlexiBlink LIFE Sändare och Mottagare 

   
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. 

 

ANSLUTNING AV 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. Parningen 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 
ihopkopplingen. 
 
KOPPLINGEN MISSLYCKADES 
Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den sammankopplades, misslyckades den. 
Återställ enheten för att återansluta. (Se nedan). 

AVBRYT SAMMANKOPPLINGEN 
För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.  
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ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN 
Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där anslutningen ska raderas. Detta bekräftas 
med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra funktioner i produkten, se avsnittet 
"Utökade funktioner". 

DAGLIG ANVÄNDNING 
Underrättelse: 
Händelser som upptäcks i hemmets FlexiBlink LIFE-system aviseras automatiskt med 
vibration. 

 

UTÖKADE FUNKTIONER: 

Kuddvibratorn är utrustad med en funktionsomkopplare och en lägesomkopplare bakom 
frontluckan. Du behöver inte ändra fabriksinställningen om du inte behöver funktionerna 
som förklaras i det här kapitlet. 

Välja funktioner (funktionsomkopplare 4): 

Grannmeddelande - switch 1 
För att ta emot grannvarning i FlexiBlink LIFE-systemet måste en IRIS LIFE användas för 
installationen. Då är alla anmälningsmottagare inställda på att meddela vid brand eller 
inbrott hos berörda grannar. 
Om du inte vill att Kuddvibratorn ska meddela till grannarna kan du trycka strömbrytare 1 
uppåt. 
Kuddvibratorn kopplas sedan bort från grannlarmet. 

OBS! Grannvarning fungerar bara på larmsignaler, och inte för dagliga signaler som telefon 
och dörrklocka. 

Trådlöst väckarklocka - switchar 2 och 3 
IRIS LIFE kan skicka larmsignal trådlöst till Kuddvibratorn. Det finns möjlighet till två kanaler 
(A och B). Det betyder att om du har två IRIS LIFEs kan dessa skicka en larmsignal till var och 
en av deras sängvibratorer. Switch 2 styr kanal A och switch 3 styr kanal B. Båda kanalerna är 
aktiverade som standard. 

Om du vill inaktivera trådlös väckning kan du trycka switch 2 och/eller switch 3 uppåt.  
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Forcerad stilleståndsbrytare 6 
Om Kuddvibratorn ska stängas av helt, t.ex. under transport, trycks strömbrytare 6 upp eller 
ner (endast byte av strömbrytarläge krävs) innan strömkontakten dras ur. Det kan också 
göras efter att strömkontakten har tagits bort. Sängvibratorn stängs av och kan bara startas 
igen när den är ansluten till ett eluttag. 

OBS! Om strömbrytaren vrids medan sängvibratorn är på med laddningsspänning på, återgår 
den till normal drift om nätadaptern inte dras ur vägguttaget inom 2 minuter. 

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

Välj läge (lägesomkopplare 5): 

Vibration vid alla signaler (0) 
Detta är fabriksinställningen. Kuddvibratorn varnar dig nu för alla signaler - både dagligen 
och larm.  

Vibration endast för larm (1) 
Om du vill att Kuddvibratorn inte ska meddela dig om dörrklocka och telefon kan du ställa 
vändaren i läge 1. Sängvibratorn kommer nu endast att larma - förhållanden av 
säkerhetskaraktär (spisvakt, brandvarnare etc.). 

OBS! Det kommer också att larma väckarklockan.  

Vibration endast vid brand (2) 

Om du vill att sängvibratorn endast ska larma vid BRAND kan du ställa omkopplaren i läge 2. 
Kuddvibratorn kommer nu endast att larma om brandlarm (rökvarnare och 
brandklocksändare). OBS! Det kommer också att larma väckarklockan. 
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VIKTIG INFORMATION KUDDVIBRATOR: 

Kuddvibratorn har två lampor, en grön och en röd. Den gröna lampan lyser konstant under 
strömdrift och blinkar under batteridrift. När Kuddvibratorn laddas lyser den röda lampan. 
Denna lampa växlar mellan på och av eftersom produkten laddas automatiskt vid behov. 

Kuddvibratorn har inbyggt temperaturskydd och strömskydd och använder säker NiMH 
batteriteknik med en skonsam laddningscykel. Den har kontinuerlig övervakning inbyggd, så 
den kommer inte att utgöra någon risk eller fara när den används på rätt sätt. 

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa. 

Produkten är avsedd för inomhusbruk i en icke-kondenserande miljö. 

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR 

Endast tillåtet att användas inom EU/EES. 

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. 

TEKNISKA DATA 

Dim. (bxhxd):  92x150x37mm  Sändareffekt: 10 mW e.r.p. 
Vikt: 600 gram Driftsspänning: 15 VDC/230VAC 
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
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VIKTIG INFORMATION DIGITAL VÄCKARKLOCKA:  
Produkten kan rengöres med en mjuk, lätt fuktad trasa.  
Produkten är för inomhusbruk.  
Temperatur: -10 °C - +40 ºC 

Återvinning  
Produkten och batterier skall ej kastas ihop med restavfall. Bekanta dig med lokala 
bestämmelser för avfallsdeponering av elektriska produkter.  

FÖRKLARING 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    

Tekniska data: 

Dim. (bxhxd):  173x85x50mm Driftsspänning: 5VDC 
Ingångsspänning: 240V DC Utgångsspänning: 5V DC 
Utgångsström 1A Nominell effekt: 5W 
DC-port 1 x USB   

 

 

FELSÖKNING 

Problem Möjlig orsak Lösningar 
Blir inte ansluten - ind. Lampan 
lyser rött 

Anslutningen misslyckas pga 
för långt avstånd 

Flytta enheterna närmare 
varandra och försök igen 

 Enheten är redan 
sammankopplad med andra 
enheter. 

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

 Lägesomkopplaren är inställd 
på läge 1 eller 2 

Ställ lägesomkopplaren i rätt 
läge 

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

 Avsändaren fungerar inte Läs bruksanvisningen för 
sändaren 

 Tömt batteri i sändaren Byt ut batteriet i sändaren 
 Enheten är felaktigt ansluten. Återställ sammankopplingen 

på enheten och lägg till igen. 
 Grannlarm Kontrollera att 

funktionsomkopplaren för 
grannmeddelanden är korrekt. 

 Nödbatteriet är svagt. Ring service. 
Kuddvibrator varnar händelser, 
men inga sändare aktiveras i 
hemmet. 

Enheten är inte ansluten Anslut enheten till en 
mottagare 

Blir inte ansluten - ind. Lampan 
lyser rött 

Ingen mottagare är ansluten 
till sändaren 

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

 Anslutningen misslyckas pga 
för långt avstånd 

Flytta enheterna närmare 
varandra och försök igen 

 Enheten är redan ansluten 
med andra enheter. 

Återställ sammankopplingen. 
Var god försök igen. 
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