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IRIS är en mottagare/larm som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-
detektorer/sändare installerade i ditt hem. FlexiBlink LIFE används för att meddela om 
allvarliga incidenter som brandlarm och spisvakter samt dagliga händelser som dörrklocka, 
telefon och andra relevanta incidenter. 

Varningar utlöses när en FlexiBlink Brandvarnare upptäcker rök eller en FlexiBlink 
Telefonsändare uppfattar att den ringer. Sändarna meddelar sedan trådlöst till alla 
aviseringsmottagare i hemmet. 

FlexiBlink IRIS LIFE Larmmottagare 

Bruksanvisning 
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Du kan ha så många varningsmottagare och sändare som du behöver för säkerhet och 
vardag.  

IRIS kan också rapportera var brandlarmet har utlösts. Det är viktigt om du har flera 
brandvarnare i huset. Det låter dig också veta vilken rökdetektor som behöver bytas ut ur 
batteriet.  

Förutom att fungera som en meddelandemottagare kan IRIS användas som en talande 
klocka, väckarklocka och nedräkningstimer. 

 

 

1. Ljus (höger och vänster sida) 
 
2. Skärm med beröring 
 
3. Hem-knappen 
 
4. Mikrofon för röstinspelning 
 
5. Högtalare 
 
6. Volym upp / ner 
 
7. Avtagbar fot 

 

 
 
 

1. Ljusindikator 
 
2. Knappen LIFE 
 
3. Funktionsomkopplare 
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KOMMA IGÅNG 

IRIS kan stå på ett bord i den medföljande basen eller skruvas upp på en vägg med det 
medföljande fästet. 

Anslut strömförsörjningen till väggkontakten och anslut sladden till IRIS. Du kommer nu att 
se att skärmen startar. IRIS är redo att användas, men först måste den paras ihop med 
resten av dina FlexiBlink LIFE-produkter.   

IHOPKOPPLING 

Alla FlexiBlink LIFE-enheter som fungerar tillsammans måste paras ihop genom att trycka på 
LIFE-knappen. Life-knappen är placerad under IRIS baklucka 

 

Para ihop första gången 

 
  

1. Tryck på LIFE-knappen 2 
gånger på en av enheterna.  

2. Tryck på LIFE-knappen 1 
gång på den andra enheten. 
Indikatorlamporna på båda 
enheterna blinkar grönt.  

3. Parningen bekräftas 
genom att 
indikatorlamporna lyser 
ordentligt i 2-3 sekunder.  
Enheterna är redo att 
användas. Tryck på "Test" -
knappen på en sändare för 
att kontrollera parningen.  

 

Parning av ny enhet med befintligt system 
1. Tryck på LIFE-knappen 2 gånger på enheten från befintligt system.  
2. Tryck på LIFE-knappen 1 gång på den nya enheten.  
3. Parningen bekräftas av indikatorlamporna som lyser fast grönt i 2-3 sekunder.  
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test" -knappen för att kontrollera parningen.  
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Parkopplingen misslyckades 
Om du får ett rött ljus i den nya enheten när du parkopplar misslyckades det. Återställ 
enheten för att återansluta. (Se nedan).  

Avbryt parning 
Om du vill avbryta en aktiv parkoppling trycker du på LIFE-knappen 1 gång.  

Återställ parkopplingen 
Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där parkopplingen ska raderas. Detta bekräftas 
med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra produktens funktioner, se avsnittet 
"Utökade funktioner".  

 
DAGLIG ANVÄNDNING Meddelande:  
IRIS fungerar som en meddelandemottagare utan någon som helst aktiv användning. 
Händelser som inträffar i hemmets FlexiBlink LIFE-system meddelas automatiskt med ljud, 
ljus och video. 

IRIS kommer ihåg den senaste varningen för en tid. Genom att trycka på skärmen inom två 
minuter efter att meddelandet är klart ser du vilket meddelande som visades. Om du vill titta 
på klockan under denna period – tryck på HOME-knappen. 

VIKTIG! Larmen meddelas alltid på full volym.  

Avbryt avisering:  
Om du vill stoppa en pågående avisering kan du peka på skärmen eller trycka på HOME-
knappen. Anmälan stoppas nu omedelbart. Om ett brandlarm stoppas på detta sätt kommer 
kommande nya larm inom en minut att meddelas med endast en symbol och ljus. 

Justera volymen:  
Använd volymomkopplaren (plus/minus) på höger framsida av IRIS för att justera volymen 
på dagliga aviseringar. Larm meddelas alltid med full styrka. 

Klocka:  
Om klockan är inställd och aktiverad (se kapitel 6), visas klockan och datumet när skärmen 
berörs eller HOME-knappen trycks in. Om en talande klocka är aktiverad kommer tid och dag 
också att läsas av automatiskt. 
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Väckarklocka: 
IRIS har en inbyggd väckarklocka. Tryck på klocksymbolen i det nedre högra hörnet för att slå 
på / av larmet, samt välja tid. Det kan också väljas om du vill ha en snooze-funktion och om 
du vill ha ett larm på fasta dagar. Tryck på bakåtpilen på skärmen eller HOME-knappen när 
inställningen är klar. Alarmtiden visas nu bredvid klocksymbolen i det nedre högra hörnet av 
skärmen. 

Väckarklockan varnar med ljud och ljus på skärmen. Den kan också meddela sängvibratorn 
trådlöst. 

Timer:  
IRIS har en praktisk nedräkningstimer. Detta visas med återstående tid på skärmen när 
timern startas. 

 
INSTÄLLNINGSMENY: IRIS har en inställningsmeny för att ställa in väckarklocka, justera 
datum / tid, starta nedräkning / timer, ljusstyrka, samt se information om produkten och 
vilka funktioner som väljs. 

Håll HOME-knappen intryckt i 2 sekunder. Inställningsmenyn visas nu. Menyn kan ha flera 
sidor med undermenyer. Du kan bläddra igenom sidorna genom att trycka på pilarna längst 
ner på skärmen. 

 

  
 

Meny: Väckarklocka:  

Här väljs alarmtiden och om larmet ska vara aktivt eller inte. Det kan också väljas om du vill 
ha en snooze-funktion och om du vill ha ett larm på fasta dagar. Det här är samma sida som 
öppnas om du trycker på väckarklockans symbol i det nedre högra hörnet av skärmen. När 
du aktiverar väckarklockan aktiveras klockdisplayen också automatiskt. 
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Meny: Timer:  
Välj Timer i menyn, ställ in nedräkningstiden och tryck på START. För att avbryta en 
pågående nedräkning, tryck på nedräkningsklockans display och sedan på "STOPP". 

Meny: Klockinställningar:  
Här kan du välja om klockan ska aktiveras och vilken typ av klocka som ska visas (digital / 
analog). Du kan också slå på / av talklockan och välja om den ska berätta vilken veckodag det 
är. Det kan också aktiveras för att visa tid på dagen (morgon / kväll / natt etc.). 

Meny: Skärminställningar: 

 

Här justeras skärmens ljusstyrka och om du vill 
ha en klocka som skärmsläckare. Här kan det 
också väljas ljusstyrka på detta. 
 

 
Meny: Funktionsomkopplare:  
Det är här funktionsomkopplarens inställningar visas. Det går inte att ändra inställningar här. 
Omkopplarna manövreras på baksidan av IRIS. 

Meny: Justera klocka:  
Här ställs klocka och datum in. Välj rätt datum och tid - tryck sedan på "Ändra" för att ställa 
in den valda tiden. 

Meny: Information:  
Programvaruversion och liknande visas här. Används för förfrågningar till Vestfold Audio AS. 
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GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNINGAR 
Funktionen växlar på baksidan av IRIS och låter dig ändra några grundläggande inställningar.  
Funktionerna kan kombineras fritt efter behov. 

Endast dagliga signaler/larm – brytare 1 
Med knapp 1 PÅ (upp) meddelar IRIS endast larm – såsom spisvakt, 
brandvarnare/brandvarnare etc. 

Grannvarning – brytare 2 
För att få en grannvarning i FlexiBlink LIFE-systemet måste en IRIS LIFE användas för 
installation. Sedan ställs varningsmottagarna in för att meddela vid brand eller inbrott 

hos berörda grannar. Om du inte vill att denna IRIS ska meddela från grannar kan du skjuta 
omkopplaren 2 uppåt. IRIS kopplas sedan bort från grannmeddelandet. 

Obs! Grannavisering går bara på larmsignaler och inte för dagliga signaler som telefon och 
dörrklocka. 

Tal – brytare 3 
 Med omkopplaren 3 ner slås röstfunktionen på. Då får du notiser med både 
aviseringsljud och beskrivande tal. Som standard är tal inaktiverat. 

Välj sängvibrator – brytare 4 
IRIS väckarklocka kan styras för att vakna i en av flera sängvibratorer i hemmet. 
Brytare 4 är för att välja vilken sängvibratorkanal IRIS ska starta. Kanel A (ner) är 

standardkanalen och upp är kanal B. Liknande val av kanal görs i sängvibratorn(erna). (se 
användarhandbok för sängvibrator) 

Skärmlås – brytare 5 
Brytare 5 upp (ON) låser volymknappar och menyer. Genom att skjuta omkopplaren 5 
upp låses volymen till aktuell nivå. Den här inställningen behålls även efter ett 

strömavbrott, och när du försöker justera volymen kommer skärmen att meddelas att skärmen är 
låst. Det kommer inte att vara möjligt att göra ändringar i skärmens layout när låset är på. 

AVANCERAD KONTROLLPANEL 
IRIS har ett antal möjligheter till anpassning, som användaren inte använder dagligen. 
Avancerad kontrollpanel används för installation och behovet av anpassningar till 
användaren och för att ställa in grannvarningar. 

Om du har en Armbandssändare, en ELLA Smyckessändare eller en mottagare med 
signalutgångar kan dessa anpassas från en meny här. 
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Öppna Avancerad kontrollpanel: 1.  
Tryck på hemknappen för att väcka skärmen om den är avstängd 
2. Håll hemknappen intryckt.  
3. Tryck samtidigt och omedelbart en gång på VOLUME DOWN och en gång på VOLUME UP i 
en snabb och jämn sekvens.  
4. Håll hemknappen intryckt tills den avancerade kontrollpanelen visas.  

Den avancerade kontrollpanelen består av två sidor, och du kan enkelt hoppa mellan dessa 
genom att trycka på pilarna längst ner i bilden. 

  
 
På varje sida finns knappar (ikoner) för att komma åt underliggande menyer (sidor) med 
avancerade funktioner, som beskrivs i följande. 

Meny: Inställningar:  
Här kan du slå på / av följande: -  
Ljusvarning: blinkande lampor framför 
- Visualiserat läge: ökad tydlighet i symboler 

Här justeras också styrkan på skärmens bakgrundsbelysning och styrkan hos den blinkande 
meddelandelampan. Detta kan vara användbart, till exempel när det används i sovrum. 

Meny: Anpassa: 
Denna sida (-or) listar alla mottagna meddelanden - det vill säga alla avsändare i systemet 
som har skickat ett meddelande. (Gör det möjligt för en ny avsändare att hämta den i listan.) 

 

Första gången meddelanden tas emot visas 
de med fabriksinställd text, 
röstmeddelande och symbol. 
Om så önskas kan denna information 
anpassas för varje typ av anmälan. 
Klicka på meddelandet du vill anpassa och 
följ procedurerna nedan. 
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Ändra meddelandetexten: 
Det finns 3 rader text som kan ange vad varningen handlar om: 

Aviseringstext: Standardtexter som anger en överordnad varning, till exempel BRANDLARM. 

Platstext: Används för extra information, till exempel var ett brandlarm utlöses (t.ex. 1:A 
våningen.) 

Ytterligare text: Används för att ytterligare specificera anmälan, till exempel RUM 102. 

Så här ändrar du: 
1. Tryck på aviseringen du ändrar.  
2. Tryck på textraden du vill ändra / skriva. 3. Ange  
text och tryck på "Enter".  

Ändra meddelandeikon:  
IRIS har ett antal inbyggda ikoner som du kan välja mellan, eller så kan du hämta dina egna 
foton från ett USB-minne som är insatt i USB-kontakten. Tryck på pilarna för att bläddra 
igenom ikonerna. Markeringen sparas automatiskt när du avslutar bilden. 

Skapa ett röstmeddelande: 

 

Tryck på "Röstmemo" så kommer du till den 
här sidan. 

 
Tryck på den röda knappen för att starta inspelningen. IRIS räknar ner och inspelningen 
startar. Du kan ange ett meddelande som är upp till 10 sekunder långt. 

Tala in i mikrofonen med en normal röst på ett avstånd av 5-10 cm. 

Inspelningen stoppas när 10 sekunder har gått eller du trycker på "Stopp".  

Tryck på den gröna "Play" -knappen för att lyssna på inspelningen. 

Om du inte är nöjd kan du upprepa. 

Alternativt kan du trycka på "Fabriksåterställning" för att radera röstmeddelandet. 
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Meny: Grannvarning:  
Med grannvarningsfunktionen kan du ta emot ALARMS från ett annat FlexiBlink LIFE-system 
och dela notiser i ditt FlexiBlink LIFE-system till ett annat system. 

Obs! Grannvarningsfunktionen kräver att minst en FlexiBlink LIFE Repeater är installerad i 
systemet.  

Obs! Para ihop LIFE-systemet i varje hem med Repeater genom att trycka på Life-knappen 
på IRIS 2 gånger och en gång på Life-knappen på Repeater. 

 

 

När parkopplingen med Repeatern är klar 
öppnas åtkomsten till sidan Grannvarning. 
(Ikonen på sidan går från grått till blått.) 

Av säkerhetsskäl, för att säkerställa att ingen "avlyssnar" på dina aviseringar, måste en 
verifiering med "PIN" -kod utföras i varje system. 

Meny:  
Översikt:Här är en lista över de grannar du valt att TA emot larm från. Du kan ange ditt namn 
och information, pausa kvittot och ta bort kvittot.  

Meny: Dela med grannen: 
Så här delar du ut och låter ett annat system få dina larm: 

 

1. Tryck på "Dela med granne" 
2. Nu visas en sida med 4-siffrig kod 3 
. På grannens varningssida på grannens 
(mottagarens) Iris trycker grannen på "Ta emot 
från granne".  
4. Grannen tar nu upp en sida och anger den 4-
siffriga koden från din Iris.  
5. När alla nummer har angetts söker FlexiBlink 
Life i systemen efter kontakt.  
6. Om kontakt upprättas kommer du och din 
granne att meddelas att parnings-
/grannvarningen är klar.  
7. Om systemen inte kan hitta varandra kommer 
du att bli ombedd att försöka igen.  
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Meny: Ta emot från granne: 
För att gå med på att ta emot larm från en granne, så här:  

 
 

 

1. På grannvarningssidan lär du dig "Ta emot från 
granne".  
2. Ange den 4-siffriga koden du fick från din 
granne.   
3. Du får ett meddelande på skärmen när 
grannmeddelandet skapas.   
4. Om du vill kan du gå in i "Översikt" och ange 
ditt namn.  

 
Meny: Avsluta grannmeddelande:  
Om du inte längre vill dela aviseringar med andra måste alla enheter i ditt FlexiBlink LIFE-
system återställas och återanslutas för att sluta skicka grannvarningar. Som mottagare av 
ALARMS från en granne kan du avsluta mottagningen av grannvarningar från varje granne på 
sidan "Redigera kontakter". 
 

Meny: Historik: 
Här är en lista över mottagna meddelanden nyligen. Detta är praktisk information vid 
installation och felsökning. 

Meny: Funktionsomkopplare:  
Inställningar från funktionsomkopplaren visas här. Det går inte att ändra inställningar här, 
bara visa vilka val som har gjorts på brytarna bakom. 

Meny: Information: 
Det är här programvaruversionen och associationsinformationen visas.  
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Slutsatsen berättar om IRIS är ihopkopplad med 
andra FlexiBlink LIFE-enheter i systemet.  
När en repeater är ansluten till systemet blir texten 
"REPEATER" grön. Om IRIS tappar kontakten med 
repeatersystemet ändrar repeatern färg till rött. 

 
Meny: Underhåll: 

 

Här kan installationen du har gjort kopieras till 
minnet som en säkerhetskopia. 
Man kan också återställa installationen från ett 
minne. Detta är bekvämt för att kopiera dina egna 
texter och ljud till flera IRIS. 
 
Här finns också möjlighet att lägga till ny 
programvara till IRIS. Programvara kan erhållas från 
internet eller från ett minne. Kontakta ICAP AB om 
du behöver hjälp. 
 
IRIS kan också återställas till fabriksåterställning här. 
Då kommer alla ljud och anpassningar som de 
levereras att vara original. 

 
Meny: Konfigurera FBUT/Konfigurera Armbandssändare: 
På dessa sidor finns funktioner för att anpassa Armbandssändare, ELLA Smyckessändare eller 
mottagare med signalutgångar som är sammankopplade i systemet. 

Du kan: 
- Lägga till ett enskilt visningsnamn till en entitet.  -  
Ändra funktionalitet i Armbandssändare, ELLA Smyckessändare eller mottagare med 
signalutgångar. Dessa produkter är fabriksinställda för att skicka / ta emot vissa 
meddelanden, som kan ändras härifrån.  

Enheterna som är kopplade till IRIS visas i en lista med produktnamn.  

 

 

 

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


                                                                             Art nr. 203471653 

 

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 

 

Lägga till/ändra ett namn: 

 

1. Klicka på raden för den enhet som du vill ge ett 
visningsnamn.  
2. Ange namnet.   
3. Tryck på "Enter".  

 
Ändra funktion i en enhet: 
1. Tryck på raden för den produkt du vill ändra.  
2. Klicka på "Meddelande" eller "Mottagningsfilter" för att öppna ändringsmenyn.   
3. Du får nu en sida med alternativ som är anpassade till produkten, till exempel: 
a. Ändringsmeddelande skickat från ELLA Smyckessändare 
b. Ändringsmeddelande skickat från Armbandssändare 
c. Välj vilka meddelanden Armbandssändare ska ta emot och hur de ska meddelas.  
d. Välj vilka varningar som ska signalera på Mottagare med signalutgångar och hur länge de 
ska pågå.   
4. Tryck på bakåtpilen för att skicka inställningarna till den valda enheten.  

Ändra funktion i Mottagare med signalutgångar: 

 

Hitta den enhet du vill ändra funktion för i listan och 
tryck på namnet.  

 

Tryck på "Ta emot filter" 
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Tryck på aviseringen du vill ändra.  

 

Välj önskad typ av meddelande i menyn och tryck på 
"Spara".  

 

Meny LIFE-parning: 
Härifrån kan man börja para ihop med en annan FlexiBlink LIFE-enhet istället för att använda 
LIFE-knappen. Se kap. 
 

 

Dela mitt LIFE-nät: Motsvarar 2 tryck på LIFE-
knappen. 
 
Para ihop Iris med befintligt system: Motsvarar 1 
tryck på LIFE-knappen.  
 
Återställ enhet: Motsvarar 5 tryck på LIFE-knappen.  

 

VIKTIG INFORMATION: 
Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa. Produkten är avsedd för 
inomhusbruk i icke-kondenserande miljöer.  

Produkten meddelar mottagarna om behovet av batteribyte om du har mottagare som visar 
detta.  

Produkten ska inte lämnas i direkt solljus.  

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR 
Får endast användas inom EU/EES. 
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ÅTERVINNING 
Produkten ska inte kasseras med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för 
avfallshantering av elektriska produkter. Med rätt hantering kan stora delar av produkten 
återvinnas, samtidigt som miljön sparas.  

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

TEKNISKA DATA 

Dim. (bxhxd):  218x165x40 mm 
(utan väggfäste och 
fot).   

Sändareffekt: 10 mW e.r.p. 

Vikt utan 
strömförsörjning:  

800 g Driftspänning: 15 VDC 

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

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

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

FELSÖKNING 

Problem Möjlig orsak Lösningar 
Det går inte att para ihop 
 

Indikatorlampa lyser rött efter 
sammankopplingsförsök 

Enheten är redan ihopkopplad 
med andra enheter. Återställ 
parning. 

 Indikatorlampan blinkar rött efter 
parningsförsök 

Parkopplingen misslyckas. Försök 
igen. 

 Indikatorlampan fortsätter att 
blinka grönt efter parning 

Letar fortfarande efter nya 
enheter. Tryck på LIFE-knappen 
igen för att avbryta. Försök igen. 

Efter TEST-tryck lyser sändaren 
rött 

Enheten är inte ihopparad 
 

Anslut enheten till en mottagare 

Efter TEST-tryck lyser sändaren 
grönt under lång tid, sedan 
orange under lång tid 

Ingen mottagare är ihopkopplad 
med sändaren 

Kontrollera att det finns en 
mottagare i systemet. Återställ 
enheten. Återkoppla. Försök igen 

Anmälan har inte mottagits 
 

Inte parkopplad 
 

Koppla ur den sista enheten och 
anslut den igen 
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 Brist på täckning 
 

Försök att flytta enheterna 
närmare varandra 

 Brist på täckning Ställ in en REPEATER 
 Tomt batteri i sändare Byt batteri i sändaren 
 Avsändaren fungerar inte Läs bruksanvisningen för sändaren 
Anmälan är mottagen, men inget 
ljud 

Volym justerad ned 
 

Prova att justera volymen 
 

 Ljudet av 
 

Se till att ljudet inte är avstängt i 
den avancerade kontrollpanelen. 
Se kapitel 7 

   
Meddelande tas emot med ljud 
men inget tal 

Tal förnekas 
 

Kontrollera att tal inte är 
inaktiverat (funktionsomkopplare 
3) 

Anmälan är mottagen, men ingen 
ficklampa 
 

Lampan släcks 
 

Se till att lamporna inte släcks 
eller justeras för lågt i den 
avancerade kontrollpanelen. Se 
kapitel 7 

   
Klockan visar fel tid eller datum  Ställ klockan. Se kapitel 5 

 
Klockan visar fel tid efter ett 
strömavbrott 

Klockbatteriet är slut 
 

Klockbatteriet laddas under en 
lång tid. Batteriet ska laddas i 
minst 4 dagar innan strömmen tas 
bort 

Hur tar jag bort inspelningar och 
återställer inställningar? 
 

 Se kapitel 7 
 

   
IRIS meddelar incidenter, men 
inga sändare aktiveras i hemmet. 

Enheten är felaktigt ihopkopplad.  
 

Återställ parkopplingen på din 
enhet och lägg till igen.   
 

 Grannvarning 
 

Kontrollera att 
funktionsomkopplaren 
Grannvarning är korrekt. 

Det går inte att få kontakt med 
grannen 
 

Repeater-L saknas i systemet 
 

För att använda grannvarningar 
måste en REPEATER användas 
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