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ELLA Smyckessändare Produktblad 
 

 

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

Sammankoppling 
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. 
SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES: 
Om enheten lyser rött vid försök av anslutningen, så misslyckades den.  
Då måste du återställa enheten och prova igen. 
AVBRYT SAMMANKOPPLING: 
För att avbryta anslutningen, tryck en gång på LIFE-knappen / varningsknappen på ELLA. 
ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN: 
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. 

 
Relaterade produkter: 
 

Annan larm og kallelse: 

     
Ella smycke-

sändare 
Armbands-larm 
sändare och -

mottagare 

Barnvakt Välfärds-sändare Tryckknapps-
sändare 
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Tekniska 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 

 

Larmmottagare: 

      
IRIS Junior NORA Sängvibrator Kuddvibrator AURORA 
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