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FÖRSIKTIGT! 

• Konstant exponering för höga eller låga rumstemperaturer, hög luftfuktighet eller 
konstanta falsklarm kan minska batteriets livslängd. 

• Apparaten får inte målas över eller täckas på något sätt. Undvik ansamling av spindelväv, 
damm eller fett på apparaten. 

• Försök inte att ta bort, ladda eller bränna batteriet. Då kan det explodera. 
 

FlexiBlink Termisk brandvarnare 

Bruksanvisning 
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INTRODUKTION 

Termisk brandvarnare utlöses när temperaturen vid brandlarmet överstiger 58°C.  Den 
aktiveras av värme från en brand – inte rök – och är därför mycket lämplig i kök och andra 
rum där en brandvarnare kan utlösa ett falsklarm på grund av mycket rök eller damm. 

Brandlarmet aktiveras också vid en snabb temperaturökning. Den utlöses sedan innan den 
når gränsen på 58 °C.  

Termiska brandvarnare får INTE användas enbart som brandlarm, utan i kombination med 
optiska brandvarnare.  

För att upptäcka en brand så snabbt som möjligt måste rökdetektorer installeras i en bostad 
på varje våning, liksom i alla vardagsrum och sovrum. Termiskt Brandvarnare och Optisk 
Rökvarnare kan enkelt installeras i hela ditt hem.  

De startar FlexiBlink LIFE-varningsmottagarna vid larm. Larmen ska uppfattas tydligt i hela 
hemmet – även när du sover. Så många meddelandemottagare som behövs kan användas. 
Mottagarna finns i flera utgåvor. Dessa kan varna med blinkande ljus, starka vibrationer, ljud 
och/eller symboler. Bland våra mest använda mottagare finns IRIS LIFE och AURORA LIFE 
displayer, portabel mottagare JUNIOR LIFE och SÄNGVIBRATOR.  

Eftersom den termiska brandvarnaren reagerar på värme och inte rök, behöver den inte 
monteras i taket. Många husbränder startar i köket och brandvarnaren kan till exempel 
monteras på väggen, nära spisen. Då kommer det snabbt att utlösa ett larm om 
temperaturökningen är för hög. Termiska brandlarm är också väl lämpade för installation i 
garage där temperaturen inte går under -10 °C eller över 40 °C. 
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1. Indikator för larm 
 
2. Test-/hysch-knapp 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
3. ID- väljare 
 
4. LIFE-knapp (sammankoppling) 
 
5. Indikator för ljus 
 

 

 

SNABBSTARTSGUIDE 
1) Brandvarnaren ska monteras i taket. Hitta en lämplig plats, minst 300 mm från vägg och 
hörn. Brandvarnaren ska även monteras minst 300 mm från andra föremål som kan hindra 
rök från att nå brandvarnaren. 

2) Placera monteringsplattan i taket där du vill ha brandvarnaren. I enlighet med gällande 
standard EN14604 måste skruvar / pluggar användas för att fästa monteringsplattan säkert. 

3) Montering på betong eller gips: Fäst monteringsplattan i taket, exakt där larmet ska 
placeras. Använd en penna för att markera skruvfästena. Se till att det inte finns några 
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elkablar där skruvarna ska fästas. Borra hål i mitten av de markerade hålen med en 5,0 mm 
borr. Skjut in de medföljande plastpluggarna i hålen och skruva fast monteringsplattan i 
taket. 

4) Para ihop enheten (se avsnittet "Parning av FlexiBink LIFE"). 

5) Montera detektorn på monteringsplattan och vrid medurs. Tryck på testknappen för att 
kontrollera att den varnar i alla ihopparade FlexiBlink LIFE-mottagare. 

 

 

Batteriet ansluts automatiskt genom att  
vrida enheten på monteringsplattan 

FLEXIBLINK LIFE - ANSLUTNING  

Optisk brandvarnare LIFE måste anslutas till FlexiBlink LIFE-larmmottagaren/mottagarna före 
användning. Ta bort monteringsplattan genom att vrida den moturs. Knapp för anslutning 
(LIFE-knapp) sitter på undersidan av brandvarnaren. 

OBS! Batteriet i rökdetektorn stängs tillfälligt av när monteringsplattan tas bort. 
Monteringsplattan MÅSTE därför fästas på detektorn när den är i bruk och under testning. 

   
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 av 
indikatorlamporna tända 
ordentligt i 2-3 sekunder.  
Enheterna är redo att 
användas. Tryck på "Test" -
knappen på en sändare för 
att kontrollera parningen.  
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ANSLUTA EN NY ENHET TILL ETT 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.  
 
PARKOPPLINGEN MISSLYCKADES 
Om du får ett rött ljus i den nya enheten när du parar ihop misslyckades det.  

Återställ enheten för att återansluta. (Se nedan).  

AVBRYT PARNING 
För att avbryta en aktiv parning, tryck på LIFE-knappen 1 gång.  

ÅTERSTÄLLA PARKOPPLINGEN 
Tryck 5 gånger på LIFE-knappen på enheten där parkopplingen ska raderas. Detta bekräftas 
med röda och gröna blinkningar. Om du vill ändra produktens funktioner, se avsnittet 
"Utökade funktioner".  
 
IDENTITETSVÄLJARE 
Brandvarnaren kan ställas in för att "berätta" i varningsmottagarna vilket rum branden har 
uppstått. ID-väljaren på baksidan av brandvarnaren har 15 förprogrammerade inställningar 
(3:e). Vrid omkopplaren till önskad meddelandeposition (se tabell).  

Ytterligare specificering av alarmen är tillgänglig i varningsmottagaren IRIS LIFE. 

ID Alarm ID Alarm 
0 Endast brandsymbol 8 Sovrum 
1 Nere 9 Sovrum 2 
2 1: a våningen A Barnrum 
3 2: a våningen B Gästrum 
4 3: e våningen C Hobby rum 
5 Vardagsrum D Kontor 
6 Kök E Tekniskt rum 
7 Gång F Garage 

 
Val av ID när endast en brandvarnare används: 
Med en liten skruvmejsel vrider du ID-väljaren till 0. Vid alarm kommer displayerna IRIS LIFE 
och AURORA LIFE visa brandsymbolen.  

Val av ID när flera brandvarnare används: 
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Med en liten skruvmejsel vrider du ID-väljaren till 1,2,3,4 osv (se tabell 1). Brandvarnaren 
kommer då identifiera sig i FlexiBlink LIFE mottagare med display och/eller tal med var i 
bostaden alarmet är utlöst. 

BATTERI, TEST, UNDERHÅLL 

Byte av batteri och brandvarnare: 
FlexiBlink Termisk Brandvarnare har ett inbyggt batteri. Batteriet håller hela produktens 
livslängd och bör inte bytas ut. Brandvarnaren ska bytas ut vart tionde år (kontrollera det 
avkastningsdatum som anges på sidan av enheten). Brandvarnaren skickar ett larm till 
FlexiBlink LIFE-mottagare i händelse av batterifel eller tekniskt fel. 

Test: 
Brandvarnaren ska testas regelbundet, minst en gång i månaden. Tryck på testknappen och 
håll den intryckt tills FlexiBlink LIFE-systemet varnar.  

VARNING: Testa inte med eld! 

Vi rekommenderar inte att du testar detektorerna med rök, eftersom resultaten kan vara 
vilseledande om inte en speciell enhet används. 

Rengöring av produkten: 
Rengör brandvarnaren regelbundet. Använd dammsugarens möbelborste för att ta bort 
damm och spindelnät från sidospåren där röken kommer in. Då kan brandvarnaren rengöras 
med en fuktig, väl vriden fiberduk med milt tvålvatten. 

 
Test/hysch-knapp: 
Hyschfunktionen kan användas om brandvarnaren startar medan du till exempel lagar mat. 
Tryck på Hysch-knappen så stoppas larmet. Om falsklarm förekommer ofta kan det vara 
nödvändigt att placera brandvarnaren på en annan plats bort från rökkällan.  

1. För att stoppa ett falsklarm från en rökdetektor, tryck på test/ hysch-knappen. Larmet 
avaktiveras under en period av cirka 10 minuter. Den röda indikatorlampan på rökvarnarens 
framsida blinkar var 8:e sekund för att indikera att larmet har stannat.  

2. Brandvarnaren återställs till normal känslighet i slutet av hyschperioden (efter 10 
minuter). Om ytterligare hyschtid behövs, tryck bara på test/ hysch-knappen igen. 

 

 

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


   Art, nr. 203471667 
 

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 

Automatiskt självtest: 
Rökkammaren i brandvarnaren testas automatiskt var 16:e sekund. Om kammaren inte 
fungerar optimalt piper enheten två gånger. Detta meddelas också i FlexiBlink LIFE-
mottagare. Om detta händer måste enheten rengöras. Om pipet och blinkningen kvarstår, 
byt ut enheten med en ny rökdetektor. 

Byt ut brandvarnaren: 
Hela enheten måste bytas ut om: 

• Brandvarnaren har installerats i över 10 år (se "utlämningsdatum" som anges på sidan av 
enheten).  

• Brandvarnaren visar låg batterinivå. Vid låga batterinivåer producerar brandvarnaren korta 
pip och blinkande gult ljus var 32:e sekund, samtidigt som den larmar i FlexiBlink LIFE-
mottagare.  

• Larmet fungerar inte när du trycker på testknappen. Ta bort monteringsplattan från 
rökdetektorn när den behöver bytas ut (för att stänga av brandvarnaren och stoppa 
meddelandet om låg batterinivå). 

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING 
Endast tillåtet att användas inom EU/EES. 

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 

Användningsområde:  Inomhus Batteri: 3V (ej utbytbar för 
användare) 

Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz Temperatur: -10 °C - +40 ºC 
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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 
Parningsindikatorn lyser fast 
rött: 

Enheten är redan ansluten till 
ett annat nätverk.  

Tryck på LIFE-knappen på 
enheten 5 gånger för att 
återställa ihop parningen 

Larmet aktiveras utan 
uppenbar anledning: 

 Brandlarmet är i en miljö med 
temperaturer högre än 58°C 

  Leta efter tecken på smuts som 
spindelväv eller damm. Rengör 
vid behov detektorn 

  Om brandlarmet placeras i en 
miljö där temperaturen är 
lägre än 58°C, men ändå 
varnar för brand, är det 
förmodligen defekt. 

Brandvarnaren lyser länge 
grönt, därefter orange efter 
TEST-tryck: 

Enheten är inte parad. Anslut enheten till en 
mottagare. 

Brandvarnaren lyser grönt 
länge, sedan orange efter 
TEST-trycket: 

Enheten är inte parad. Anslut enheten till en 
mottagare. 

Brandvarnaren lyser grönt 
länge, sedan orange efter 
TEST-trycket: 

Ingen mottagare är ansluten 
till sändaren. 

Kontrollera att det finns en 
mottagare i systemet. Återställ 
enheten. Återanslut. Tryck på 
«TEST» igen. 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Användningsområde: Inomhus Batteri: 3V 
Frekvens: 868.1 – 869.85 MHz Sendereffekt: 10 mW ERP 
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Varning vid användning: 

Brandvarnaren är avsedd för inomhusbruk. Den får inte förvaras eller användas i våtrum 
eller utomhus.  

Förvaring vid användning: Förvara på en torr och dammfri plats. 

 

Producent: Vestfold Audio AS, Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord 
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