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FlexiBlink Mobiltelefonsändare är en produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den används för att 
meddela FlexiBlink LIFE-mottagare att mobiltelefonen ringer. 

FlexiBlink LIFE är ett trådlöst varningssystem med sändare och mottagare. Systemet kan 
användas för de flesta varseblivningsuppgifter i ett hem eller på en arbetsplats, och systemet 
är enkelt att installera. 

Mobiltelefonsändaren används när användaren inte bär telefonen. 

FlexiBlink - Mobiltelefonsändare 
Bruksanvisning 

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


                                                                                        Art. Nr.: 203471639 

 

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 

Mobiltelefonsändare har inbyggda funktioner för att vidarebefordra flera telefonlarm. 
Användaren kan också justera känslighetsnivåerna för att justera ringvolymen. 

Mobiltelefonsändare använder ett speciellt batteri med mycket lång livslängd. 

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: 

 

1: Ljusindikator 
 
2: Lock 
 
3: Kabel med jackingång 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

5: Batterikontakt 
 
6: LIFE-knapp 
(Sammankoppling) 
 
7: Funktionsväljare (ID-väljare) 
 
8: Testknapp 

 

KOM I GÅNG: 
Anslut batteriet till uttaget (5). Mobiltelefonsändaren 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. 
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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.   
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLJ FUNKTION (ID-VÄLJARE) 
Mobiltelefonsändaren kan varna flera telefoner. Vrid funktionsväljaren till det läge som 
motsvarar det som ska meddelas i aviseringsmottagarna. 

Använd den korta änden av verktyget som sitter i locket. 

ID VARNAR OM KÄNSLIGHET ID VARNAR OM KÄNSLIGHET 
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0 Mobiltelefon Normal 8 Mobiltelefon nr 2 Lav 
1 Mobiltelefon nr 1 Normal 9 Mobiltelefon Høy 
2 Mobiltelefon nr 2 Normal A Mobiltelefon nr 1 Høy 
3 Mobiltelefon nr 3 Normal B Mobiltelefon nr 2 Høy 
4 Mobiltelefon nr 4 Normal C Mobiltelefon + Ekom Normal 
5 Mobiltelefon nr 5 Normal D Mob. 1 + Ekom Normal 
6 Mobiltelefon nr  Lav E Mob. 2 + Ekom Normal 
7 Mobiltelefon nr 1 Lav F Ekom Normal 

 

EKOM är en uppsättning speciella ljud som mobiltelefonsändaren känner igen och kommer 
att meddela en specifik händelse. Genom att använda dessa speciella ljud på mobiltelefonen 
eller PC:n kan man skilja på notiser som SKYPE, EMAIL, SMS, VIP Call. Ljuden kan laddas ner 
från m.flexiLIFE.no, eller kontakta ICAP.  

TILLKOPPLING: 
Använd kabeln som är ansluten till mobiltelefonsändaren. Sätt i kontakten i hörlursuttaget 
på mobiltelefonen 

Den mobila ringsignalens volym är inställd på minst halv volym. Prova vilka ringsignaler 
Mobiltelefonsändaren uppfattar och justerar volymen för Mobiltelefonsändarvarningar. 
Använd ID-omvandlaren för att ställa in rätt känslighetsnivå. Känslighetshjul Fig. 4  kan även 
justeras upp eller ner för att finjustera varningsnivån för Mobiltelefonsändaren. 

MONTERING: 
Mobiltelefonsändaren monteras normalt på väggen med medföljande kardborreband. 
Använd den medföljande spritservetten för att rengöra väggen. Tryck fast de självhäftande 
ytorna ordentligt i minst 10 sekunder. 

Alternativt kan enheten skruvas fast i väggen genom monteringshålet under batteriet. 

 

 

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 

Ringsignalen på analoga telefonlinjer larmar med 1 sekunds ringning, följt av 4 sekunders 
tystnad. Om ID 4-7 används kan det ta upp till 6 sekunder från det att du lyfter luren tills 
mottagaren slutar meddela dig. 
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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. 

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

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. Batteri Litium 3 V 

 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: 
Tillverkaren Vestfold Audio AS förklarar att produkten överensstämmer med direktiv 
2014/53/EU. 

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

 

 

 

 

FELSÖKNING: 

Problem Möjlig orsak Lösningar 
Den meddelar inte i 
mottagare 

Mobiltelefonsändaren tar 
inte emot en signal från källan / 
den lyser inte grönt. 

Tryck på testknappen och kontrollera 
om meddelandet visas. 

 Kontakten är inte korrekt 
ansluten 

Kontrollera att kontakten sitter 
ordentligt fast 

 Ljudet är inte tillräckligt högt Höj volymen på det ringande ljudet, 
välj eventuellt ett annat ringljud 
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 Avståndet mellan 
Mobiltelefonsändaren och 
mottagaren är för stort. 

Flytta enheterna närmare varandra 
eller sätt i en repeater. 

 Batteriet i 
Mobiltelefonsändaren är 
tomt / det blinkar rött. 

Byt batteri. 

 Mobiltelefonsändaren saknar 
batteri 

Sätt i batteriet. 

Parkoppling fungerar inte Båda enheterna har parats ihop 
tidigare. Det blinkar rött. 

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på 
enheten som ska läggas till. 

Efter TEST-tryck lyser 
sändaren rött 

Enheten är inte ihopkopplad 
med någon 

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 

Orange korta blinkningar i 
sändaren 

Volymen är för låg Höj volymen eller växla till ett annat 
ringande ljud. Om det behövs ändrar 
du känsligheten med hjälp av ID-
väljaren. 

Orange blixt Telefonen ringer Sändaren blinkar orange när telefonen 
ringer. Lyser grönt vid sändning. 

Det går inte att ansluta till 
telefonen 

Annan ljudutgång på din 
telefon 

Sändaren stöder 3,5 mm jackkontakt. 
Kontrollera vid behov med 
leverantören om det finns en övergång 
till 3,5 mm-uttaget. 

Den varnar med fel signal i 
mottagare. 

Funktionsväljaren (ID) är i fel 
position. 

Vrid funktionsväljaren till rätt position. 

Den meddelar i sändaren 
utan att mobilen ringer 

Kan ha fått andra aviseringar 
med ljud på din mobil, t.ex. 
SMS, aviseringar, låg effekt. 

Kontrollera inställningarna på din 
telefon så att dessa inte ger ett ljud. 

 

 

 

   VARNING: 

Punktera, kortslut eller bränn inte batteriet. 
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