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NORA är ett armbandsur som larmar FlexiBlink LIFE-larm och dagliga signaler med 
vibrationer, symboler och ljud.  

Klockdisplayen aktiveras med ett enda tryck på skärmen.  

I händelse av ett larm visas en symbol och text på skärmen samtidigt med vibrations- och 
ljudvarning för larmet. Både ljud- och vibrationsvarning använder olika varningsmönster för 
olika larm. På detta sätt kan hörselskadade och synskadade enkelt skilja mellan dagliga 
aviseringar och larm.  

NORA laddas med den medföljande USB-laddaren.  

FlexiBlink - Nora Flexiwatch 

Bruksanvisning 
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Viktiga data: 

• Enkel installation och användning 
• Stänksäker (dusch – ej badkar) 
• Signalområde inom normalt hushåll 
• Lätt att anpassa längden på remmen 
• Uppladdningsbar med bra batteritid 
• Utbytbart band 

 

 

 
Indikator för batteri 
 
 
Digital klocka 
 
Datum 
 
 

 

 
 

 
5. Laddningskontakt 
 
 

 

OBS! Klockan måste vara ansluten till laddaren innan den ska slås på första gången.  
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ANMÄLAN 

 

 

FlexiBlink LIFE-varningssystemet skiljer mellan två larmtyper:  
1. Dagliga aviseringar: dörrklocka, telefon etc. 
2. Larm: brand, epilepsi etc. 
 
NORA larmar med vibrationer, ljud, symbol och text när den får 
ett meddelande/larm.  
 
Larmen larmas med snabba vibrationer och ljud. Dagliga 
meddelanden varnas med tystare vibrationer och ljud. 
 

 

LADDNING 

NORA ska vara fulladdad före användning. Använd den medföljande laddningskabeln.  

 

 

Enheten laddas genom att "klicka" laddningskontakten på 
laddningskontakterna på baksidan av NORA. Kontakten hålls 
fast med magneter. När dessa "klickas fast" är 
laddningskontakten placerad i rätt riktning. 
Kom ihåg att ansluta nätadaptern till vägguttaget. 

 

 
 

Batteriindikatorn i det övre högre hörnet av displayen indikerar 
batteriets kapacitet.  
 
NORA kan ta emot aviseringar medan enheten laddas. 

 

 

 

 

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


                                                                                         Art. Nr. 203471910 
 

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 

ARMBAND 

 

INSTÄLLNINGSMENY 

Svep i sidled på skärmen för att komma till menyn.  

 

 

 

 

 

 

 
 

NORA levereras med armbandsremmarna helt fastsatta. Dessa 
kan flyttas genom att hålla ner låsknappen och skjuta remmen 
ur fästet.  
 
Clip mount finns som tillbehör. 

 

 
 

 
"Info": Visar Noras versionsnummer. 
"Ljud": Slå på / av ljud. (Vid brandlarm är ljudet alltid på). 
"Inställningar": Ändra inställningarna för aviseringsklockan. 
"Stäng av": Stäng av klockan. 
 

 

 
 

Inställningar: 
"LIFE-nät": FlexiBlink LIFE-inställningar.  
"Varningar": Meddelandeinställningar. 
"Datum och tid": Ställ in klocka och datum. 
”Språk”: Välj språk 
"Återställ": Raderar alla inställningar og ställer in klockan i 
fabriksåterställning.  
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IHOPKOPPLING 

Alla FlexiBlink LIFE-enheter som ska fungera tillsammans måste paras ihop före användning.  

 

 
 

NORA går automatiskt till parningsmenyn när du först ansluter 
USB-laddaren.  
 
De flesta FlexiBlink LIFE-produkter använder en separat LIFE-knapp 
för parkopplingen. LIFE-knappen finns vanligtvis under enhetens 
lock. (Se bruksanvisningen för den aktuella produkten om du inte 
hittar LIFE-knappen). 
 
”Share my LIFE-net”: Tryck på LIFE-knappen 1 gång på den andra 
enheten. 
 
”Connect to LIFE-net”: Tryck på LIFE-knappen 2 gånger på den 
andra enheten. 

 

 
 

Status för anslutning:  
Life-anslutningsstatusen visas med radiosymbolen i det övre högra 
hörnet av skärmen. NB! Visas bara om enheten inte är parkopplad.  
 
 

 

 

PARRKOPLING VAL 

NORA kan dela nätverket det är anslutet till och kan sedan användas för att ansluta nya 
enheter till samma nätverk.  

 

 
 

”Dela”: Anslut FlexiBlink enhet til Noras Life-nät 
”Par”: Anslut Nora til eksisterande Life-nät 
”Ta bort”: Ta bort alla anslutningar 
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AVBRYT PARNING 

För att avbryta parkopplingen, tryck på LIFE-knappen på en enhet en gång eller tryck på 
"Avbryt" på din klocka. 

INSTÄLLNINGAR FÖR DATUM OCH TID 

Välj "Inställningar" och sedan "Datum och Tid" för att ändra datum och tid.  

 

 
 

 
Tryck "Datum" och "Tid" för att ställa datum och tid.  
 
Klockan ställer automatiskt in sig själv när "Automatisk 
synkronisering" slås på och en Appsändare (Tillbehör) installeras 
i hemmet. 
 

 

 

UTÖKA RÄCKVIDD 

Om det finns ett behov av att utöka räckvidden mellan en NORA och andra FlexiBlink LIFE-
produkter måste en eller flera REPEATER användas. 

INSTÄLLNINGAR FÖR VARNINGAR 

Dagliga signaler/Endast larm: Du kan välja om du vill ta emot alla aviseringar eller bara larm. 
Välj "Inställningar" och sedan "Varningar". När omkopplaren "Endast larm" är påslagen får 
du inga meddelanden för dagliga signaler som dörrklocka. 

Grannlarm: När den här funktionen är aktiverad kan du ta emot larm från dina grannar som 
har FlexiBlink LIFE-varningssystemet installerat. Funktionen förutsätter att en grannvarning 
delas mellan grannarna. (Kräver meddelandemottagaren IRIS LIFE) 

Välj "Inställningar" och sedan "Varningar". 
Sätt på "Ta emot grannvarning" -omkopplaren. 
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FABRIKSINSTÄLLNINGAR 

Fabriksåterställning raderar alla inställningar och parning och återställer enheten. 

 

 
 

1. Välj "Inställningar" och sedan "Återställ".  
2. Välj "Fortsätt" och tryck sedan på "Återställ".  
3. Enheten kommer att ställas in på fabriksåterställning.   

 

VIKTIG INFORMATION 

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa.  
NORA kommer att meddela FlexiBlink LIFE-mottagare om behovet av batteribyte, om du har 
mottagare som visar detta.  

 

 

ÅTERVINNING 
Produkten ska inte kasseras med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för 
avfallshantering av elektriska produkter.  

 

TEKNISKA DATA 

Dim. (lxb):  260x43mm   Sändareffekt: 10 mW e.r.p. 
Vikt: 50g  Laddningsspänning:  5V 
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
Omkrets:  15-23 cm   

 

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

Problem Möjlig orsak 
 

Lösningar 
Det finns ingen anmälan i 
NORA. 

Avståndet mellan NORA och 
sändaren är för stort. 

Flytta enheterna närmare 
varandra eller sätt i en 
repeater. 

 NORA är utan ström. Ladda NORA. 
 NORA är inte ordentligt 

sammankopplad. 
Utför parning. 
Se kap 7. 

 Fel på sändaren. Se bruksanvisningen för 
sändaren. 

 Fel med inställningar. Se till att aviseringar är 
aktiverade.  
Kontrollera att "endast larm" 
inte är markerat.  

 Systemfel. Återställ till 
fabriksinställningarna. Väck 
klockan genom att sätta i den i 
laddaren efter att skärmen har 
blivit svart.  

Parkoppling fungerar inte. Båda enheterna har parats 
ihop tidigare.  

Återställ parning.  
Se kap 7. 

NORA vibrerar av sig själv utan 
förvarning. 

NORA är nästan slut på ström. Ladda NORA. 

NORA har bara en svart skärm. NORA är i transportläge. Anslut laddaren. 
 NORA är helt slut på batteri. Anslut laddaren. 
 Batteriet är urladdat.  Ladda batteriet med den 

medföljande laddaren.  
Displayen blinkar när Nora 
laddas. 

Dålig kontakt vid laddning. Kontrollera anslutningen på 
laddaren. Rengör 
laddningskontakterna på din 
klocka om det behövs. 
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