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1. Innledning 
Barnevakt BARN10 er en 
praktisk batteridrevet sensor som 
oppfatter når et barn gråter og 
viderevarsler til FlexiBlink 
mottakere i hjemmet.  
Det er innstillinger for lydnivå og 
tidsforsinkelser, så man kan 
tilpasse den til barnet sitt. 
 
BARN10 har inngang for brytere 
for tilkobling av trykknapp, 
mattebryter eller 
bevegelsessensor. (Dette er 
tilbehør og må bestilles separat.) 
Trykknapp benyttes for at eldre 
barn selv skal kunne tilkalle 
foreldre (uten å gråte), og 
mattebryter eller bevegelssensor 
benyttes for å detektere at barnet 
har stått opp. 
 
Senderen viderevarsler signaler 
til FlexiBlink mottakere.  
 
BARN10 benytter et 
spesialbatteri med svært lang 
levetid. 
 

 Viktig 
BARN10 inneholder små deler 
som kan skade barn hvis de får 
leke med produktet. Sørg ALLTID 
for at BARN10 holdes utenfor 
rekkevidde for barnet. Skru fast 
lokket slik at batteriet ikke kan 
lekes med. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Viktig 
Dersom man får svelget et 
Litium-batteri, eller deler av det, 
må man oppsøke lege 
umiddelbart. 
 
 
 
 



4 

2. Oversikt 

Utvendig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
① Innebygd mikrofon 
② Lysindikator 
③ Lokk 
④ Borrelås-tape 
⑤ Hull for skruefeste 
⑥ På/Av-bryter 
⑦ Signalinngang for tilkobling av 
trykknapp, mattebryter eller 
FlexiBlink sensor 

Batteriet 

Det medfølger et høykapasitets 
litium-batteri (Varenr. 9100100934), 
som vil sikre drift av enheten i 
mange år. Batteriet må ikke lades 
opp. 
 

Under lokket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ Batterikontakt 
⑨ Huskodevelger (kanal) 
⑩ Funksjonsvelger(ID-velger) 
⑪ Følsomhetsjustering 
⑫ Verktøy for innstillinger 
⑬ Testknapp  
⑭ Batteriinformasjon 
 
 
 
 

3. Komme i gang 

Still inn Huskoden 

Alle FlexiBlink varslingsprodukter 
som du har i boligen må stilles 
inn med lik Huskode. Skyv 
knappene i Huskodevelgeren til 
et tilfeldig valgt mønster. Benytt 
gjerne det medfølgende  
verktøyet som  
sitter i lokket. 

⑧ 
⑨ 
⑩
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 

Figur 1 Forside Figur 2 Bakside 

Figur 3 Bunn med inngang 

               ⑥     ⑦ 

Huskodevelger 
(fabrikkinnstilling) 

Figur 4 Under lokket 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
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Velg funksjon (ID-velger) 

BARN10 kan skille mellom flere 
barn. Vri på Funksjonsvelgeren til 
den posisjonen som passer til det 
som skal varsles i varslings-
mottakerne. Dette gjelder både 
mikrofonen og signalinngangen. 
Benytt gjerne den korte  
enden på det  
medfølgende  
verktøyet som  
sitter i lokket.  
ID Varsler om Tidsforsin

kelse 
0 Barnet gråter 0,5 s 
1 Barn 1 gråter 0,5 s 
2 Barn 2 gråter 0,5 s 
3 Barn 3 gråter 0,5 s 
4 Barnet gråter 1 s 
5 Barn 1 gråter 1 s 
6 Barn 2 gråter 1 s 
7 Barn 3 gråter 1 s 
8 Barnet gråter 2 s 
9 Barn 1 gråter 2 s 
A Barn 2 gråter 2 s 
B Barn 3 gråter 2 s 
C Barnet gråter 3 s 
D Barn 1 gråter 3 s 
E Barn 2 gråter 3 s 
F Barn 3 gråter 3 s 

 

Inngang 

Signalinngangen kan f.eks. 
kobles til en trykknapp. Med 
denne kan eldre barn selv tilkalle 
foreldre (uten å gråte). 
Alternativt kan det kobles til en 
bevegelsessensor eller en 
tråkkematte til signalinngangen. 
Da kan foreldrene bli varslet når 
barnet forlater senga eller 
rommet sitt. Ved bruk av 
inngangen varsler FlexiBlink 
«Barnet har stått opp». 

På/Av-bryter 

På bunnplaten er det en bryter. 
Med denne kan barnevakten 
etter ønske slås av og på. 

Følsomhet 

Bruk eventuelt det medfølgende 
verktøyet for å justere 
følsomheten ⑫ til mikrofonen. 
Følsomheten økes ved å vri 
hjulet med klokka, og senkes ved 
å vri hjulet motsatt vei.  

Montering 

Barnevakten plasseres så nært 
barnet som praktisk mulig, helst 
med mikrofonen rettet mot 
barnet. Mikrofonen er innebygd 
og ligger like over lysindikatoren 
på boksen. Sørg for at barnet 
ikke får lekt med BARN10. 
Senderen kan monteres på vegg 
med den medfølgende borrelås-
tapen. Benytt den medfølgende 
spritservietten for å rengjøre 
veggen. Trykk limflatene hardt på 
plass i minst 10 sekunder. 
 
Alternativt kan enheten festes 
med skrue til veggen gjennom 
festehullet under batteriet.  
 
 

 Forsiktig 
Vær forsiktig når du skrur inn 
skruen slik at den omkring-
liggende hvite platen ikke 
skades. 
 

Funksjonsvelger 
(fabrikkinnstilling) 
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Sette inn batteriet 

Sett inn 
batteriets 
kontakt som 
vist i figuren 
til høyre.  
Ved 
tilkobling av 
batteri kan 
BARN10 
blinke grønt 
i opptil et par minutter mens 
batteriet klargjøres for lang tids 
bruk. 
 
Før ledningen i en bue inn i 
åpningen og legg inn batteriet.  

 
 
 
 
 
 

 Tips 
Skriv inn dato på batteri-lappen i 
lokket når batteriet ble koblet til. 
 

 Tips 
Trykk på test-knappen for å 
verifisere at enheten fungerer og 
at det varsler i mottakerne som 
tilsiktet. 
 

 Forsiktig 
Batteriet må ikke punkteres, 
kortsluttes eller brennes. 

4. I bruk 
Når enheten er i drift, vises status 
i lysindikatoren på framsiden: 
 
Slukket  Stand-by 
Grønt  Varsel sendes 
Blinkende  
 rødt/grønt Bytt batteri 
 

 Viktig 
Når systemet er koblet opp, må 
man ALLTID teste at 
barnevakten varsler som tiltenkt 
når barnet gråter. 
 

5. Viktig informasjon 

 Produktet kan rengjøres med 
en myk lett fuktet klut. 

 Produktet er for innendørs 
bruk. 

 Produktet vil varsle til 
mottakerne om behov for 
batteribytte hvis du har 
mottakere som viser dette. 

 

Resirkulering 

Produktet og batteriet skal  
ikke kastes sammen med 
restavfall.  
Gjør deg kjent med lokale 
bestemmelser for 
avfallsdeponering av elektriske 
produkter. 
Ved riktig håndtering vil store 
deler av produktet kunne 
resirkuleres, samtidig som du 
skåner miljøet. 
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6. Tekniske data 
Dim. (bxhxd):  69x133x27mm 
Vekt m/ batteri: 140 g 
Batteri:  Litium 3V 
Radiofrekvens: 142,475 MHz 
Sendereffekt: 10 mW e.r.p. 
Temperatur:  -10 ºC - +40 ºC 
 

7. Feilsøking  
 
Problem Mulig årsak Løsninger 
Det varsler ikke i mottakere Bryteren er i Av-stilling Sett bryteren i bunnlokket i 

På-stilling 
 BARN10 får ikke signal fra 

kilden / det lyser ikke grønt. 
Trykk på Testknappen og 
sjekk om varselet kommer 
fram. 

 Feil huskode Sjekk at barnevakten er satt 
opp med samme huskode 
som mottaker 

 Lyden er ikke høy nok Juster opp følsomheten 
 Lyden er ikke lang nok Juster lyttetiden v.h.a. 

Funksjonsvelgeren 
 Avstanden mellom BARN10 

og mottaker er for stor. 
Flytt enhetene nærmere 
hverandre eller sett inn en 
repeater. 

 Batteriet i BARN10 er tomt / 
det blinker rødt. 

Bytt batteri. 

 BARN10 mangler batteri Sett inn batteri. 
 Kontakten er ikke korrekt 

tilkoblet 
Kontrollert tilkobling og at 
kilden gir potensialfri utgang. 

Oransje, korte blink i 
senderen 

Volumet er for lavt Juster opp følsomheten 

Det varsler med feil signal i 
mottakere. 

Funksjonsvelger (ID) står i 
feil posisjon. 

Skru funksjonsvelger til riktig 
posisjon. 

Det blinker rødt/grønt i 
BARN10 

Batteriet i BARN10 er snart 
tomt. 

Bytt batteri 

Det lyser ikke grønt når 
barnet gråter. 

BARN10 oppfatter ikke 
signalet. 

Juster følsomheten og 
eventuelt tidsforsinkelsen 

 
 
Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du 
kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse. 
 
For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til 
post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47. 
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