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Smyckessändaren ELLA är ett hjälpalarm för människor som behöver kunna ringa efter hjälp, 
eller skicka varningar till andra.  

ELLA skickar varningar till Armbnandssändare och -mottagere och andra FlexiBlink LIFE 
mottagare. 

ELLA kan också anpassas så att den startar fjärrstyrd uppläsning av klockan på produkter som 
IRIS LIFE, IRIS MÅNE och IRIS SOL, och för ett antal andra varningar. 

 

FlexiBlink ELLA Smyckessändare 

Bruksanvisning 
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Nyckeldata:  
- Enkel installation och användning. 
- Stänksäker (dusch - inte badkar) 
- Signalområde inom normalt hushåll 
- Mycket bra batteritid 
- Laddningsbar 

 

 

 
I paketet: 
 
ELLA 
Armband 
Hållare med säkerhetssnöre 
Laddare och laddkabel 
 

 
 
 

 
1. Lysdiod (röd/grön) 
 
2. Varningsknapp 
 

 

KOM I GÅNG:  
Innan du använder ELLA, bör den vara fulladdad. En fulladdad enhet har en batteritid på 
veckor, beroende på användning 
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 Ta ut ELLA ur hållaren och sätt in den i 
laddningsuttaget, som igen sätts in i den 
medföljande laddaren. 
 
Lysdioden blinkar rött under laddning. 
 
OBS! Du kan inte skicka varningar när 
enheten laddas. 

 

 

 
 

Insättning av ELLA 
ELLA sätts in i hållaren "underifrån" - dvs 
trycks ned mot botten först. 
Uttagning av ELLA 
ELLA avlägsnas genom att trycka upp den 
genom hållaren, enligt bilden ovan. 

 

 
 

 

Säkerhetssnöre:  
ELLAs halssnöre har ett säkerhetfäste av 
små metallkulor, som passar in i hålen i 
hållaren. Om snöret dras ut, tryck bara 
tillbaka kulorna på plats. 

 
Lysdioder och vibration: 
ELLA har två lysdioder (1.), en grön och en röd, och en vibrator som tillsammans ger 
information: 

Grönt blink + vibration Skickar varning 
Grönt blink efter sändning Skickad varning har mottagits 
Rött blink+ 10 x vibration Varningen kom inte fram.  
Röd och grön blinkning  Lite batteri.  
Röd blinkning Enheten laddas 

 

Sammankoppla enheter 
Alla FlexiBlink LIFE som ska fungera tillsammans, måste sammankopplas. Detta gör du 
genom att trycka på LIFE-knappen. 
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Ett system kan bestå av en eller flera sändare och mottagare, som är sammankopplade. 

Alla FlexiBlink LIFE enheter har en LIFE-knapp som används vid sammankoppling. LIFE-
knappen sitter vanligtvis på baksidan, eller under produktens lock. Detaljerad information 
hittar du i bruksanvisningen för den produkt du vill använda.  

ELLA Smyckesändare har en något annorlunda procedur. Den har ingen egen LIFE-knapp, 
utan använder larmknappen vid sammankoppling. Finn LIFE-knappen på enheten du skall 
sammankoppla ELLA till, som t.ex. en Junior Fickvibrator.  

1. Håll in larmknappen på ELLA i ca 10 sekunder tills den kvitterar med 3 korta vibrationer.  
2. Tryck 1 gång på larmknappen på ELLA. Indikatorlampan blinkar då grönt.  
3. Tryck 2 gånger på LIFE-knappen du vill sammankoppla ELLA med. Indikatorlampan blinkar 
då grönt.   
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 
sekunder. 

Använd ELLA för att ansluta en ny enhet till systemet 

När ELLA är en del av ett system, kan den användas för att ansluta flera sändare och 
mottagare.  

1. Håll varningsknappen på ELLA ned i ca 10 sekunder. ELLA bekräftar med 3 korta 
vibrationer. 
2. Tryck två gånger på varningsknappen på ELLA. Indiktionslampan på ELLA blinkar grönt. 

3. Tryck en gång på LIFE-knappen på enheten som ska kopplas till ELLA. Indikationslampan 
på den enheten blinkar grönt. 
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 
sekunder. 
 

Anslutningen misslyckades  
Om enheten lyser rött vid försök av anslutningen, så misslyckades den.  
Då måste du återställa enheten och prova igen. 
 
Avbryt anslutningen 
För att avbryta anslutningen, tryck en gång på LIFE-knappen / varningsknappen på ELLA. 
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Återställ sammankopplingen  
1. Tryck ned och håll varningsknappen inne i 10 sekunder, tills du känner 3 vibrationer. 
2. Tryck fem gånger på varnings-knappen på ELLA.  
3. Återställningen bekräftas med röda och gröna blinkningar. 
 
Fabrikinställning 
För att radera specialanpassningen av ELLA, måste sammankopplingen först återställas. 
Därefter kan den fabriksinställas. 
1. Tryck och håll ned varningsknappen i 10 sekunder, tills du känner 3 vibrationer. 
2. Tryck tio gånger på varnings-knappen på ELLA.  
3. Återställningen bekräftas med röda och gröna blinkningar. 
 
Välj funktion (ID-väljare) 
ELLA kan ställas in så den skickar andra varningar än "Assistans begärd". 
Detta måste göras med en IRIS LIFE varningsmottagare. 
Vänligen läs användningsmanualen till IRIS LIFE. Detta kan också förhandsbeställas från ICAP 
AB. 
 
Utöka räckvidden 
I större byggnader eller institutioner där det finns ett behov av att utöka räckvidden mellan 
en ELLA och andra FlexiBlink LIFE produkter, måste en eller flera sändare av typen REPEATER 
anslutas/användas. 
 
Daglig användning 
Skicka en varning: 
När du trycker på varningsknappen, skickas en varning till alla mottagare som är  
sammankopplade med din ELLA. Den lyser grönt och ger ifrån sig en vibration att 
meddelandet har skickats. 

 

Standard varningsmeddelande är: "Assistans begärd!" 

OBS! Om det blinkar rött och vibrerar tio gånger tätt, betyder det att inga mottagare har 
uppfattat varningen. Om möjligt flyttar du dig lite och försöker igen. 

 

 

Viktig information 
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Säkerhet  
Undvika att utsätta produkten för lågor och andra direkta värmekällor.  
Produkten får inte kortslutas eller skruvas loss.   

Rengöring  
Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa.   
 
Återvinning 
Produkten får inte kastas med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för 
avfallshantering av elektriska produkter.  

Med korrekt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, samtidigt som miljön 
skyddas.  

Användningsbegränsningar: 
Endast tillåtet att användas inom  EU/EES. 

 
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Vestfold Audio AS intygar att produkten uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.  

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

 

TEKNISK DATA 

Dim. (bxhxd):  235x10 mm Sändareffekt: 10 mW e.r.p. 
Vikt: 40 g Laddspänning 5VDC (USB) 
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
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FELSÖKNING 

Problem Möjlig orsak Lösningar 
Det varnas inte hos 
mottagarna 

Avståndet mellan ELLA och 
mottagare är för stort. 

Flytta enheterna närmare 
varandra eller sätt in en 
repeater. 

 ELLA har ingen ström. Ladda ELLA. 
 ELLA och mottagare är inte 

sammankopplad. 
Utför sammankopplingen. 

 Fel på mottagare Se kap. 3 
Sammankopplingen fungerar 
inte. 

Båda enheterna har varit 
sammankopplade tidigare. Det 
blinkar rött. 

Se bruksanvisning för 
mottagare. 

Det lyser inte grönt när man 
trycker på knappen. 

ELLA har ingen ström. Återställ sammankopplingen.  

Det blinkar rött/grönt ELLA har nästan ingen ström Se kap. 3 
Det varnas med fel signaler i 
mottagarna. 

ELLA är inställd att skicka en 
"fel" varning. 

Ladda ELLA. 

Det blinkar rött och vibrerar 
efter att knappen har tryckts in 
och efter att grönt ljus 
slocknat.  

Varningen mottogs inte av 
någon mottagare. 

Ladda ELLA. 
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